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I. Wprowadzenie 
Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 

511) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmu-
je podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów 
i  strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.  

II. Podstawowe dane dotyczące powiatu  
Nazwa  POWIAT SĘPOLEŃSKI 

Siedziba władz ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie 
Okres, którego dotyczy 
raport  

1 stycznia – 31 grudnia 2018 r.  

Liczba mieszkańców wg 
stanu na dzień 30 czerwca 
2018 r. (tj. według ostat-
nich dostępnych danych 
GUS)  

41 373 

Powierzchnia  791,09 km2 
Czy w porównaniu do roku 
poprzedzającego rok 
sprawozdawczy doszło do 
zmiany granic powiatu. 
Jeżeli tak wskazać zakres 
zmian. 

 W 2018 r. granice powiatu sępoleńskiego nie zmieniły się. 

Podział administracyjny 

Powiat sępoleński obejmuje cztery gminy: 
- gmina miejsko-wiejska Kamień Krajeński, 
- gmina miejsko-wiejska Sępólno Krajeńskie, 
- gmina wiejska Sośno, 
- gmina miejsko-wiejska Więcbork. 

Podstawowe dane finan-
sowe  

Powiat Sępoleński w 2018 roku osiągnął dochody w wysokości 72.579.652,75 zł, w 
tym: 
- dochody własne 17.501.358,22 zł, co stanowi 24,11% dochodów ogółem, ·- dotacje 
33.620.299,53 zł, co stanowi 46,33% dochodów ogółem, ·- subwencje 21.456.995,00 
zł, co stanowi 29,56% dochodów ogółem. 
W 2018 roku Powiat wykonał wydatki na wartość 84.630.785,05 Zł, w tym: ·- wy-
datki majątkowe 37.748.863,97 zł, co stanowi 44,60% ogółu wydatków. 
            Deficyt na koniec roku wyniósł 12.052.132,30 zł. Wieloletnia Prognoza Finan-
sowa została opracowana do końca 2027 roku. Od 2020 roku w poszczególnych 
latach zaplanowano nadwyżkę od 2.797.846,96 zł do 3.540.000,00 zł w roku 2027. 
Zaplanowana nadwyżka każdorazowo przeznaczona będzie na spłatę rat kredytów. 
Na przestrzeni lat 2019-2027 nie planuje się zaciągania kredytów. W tym okresie 
zobowiązania długoterminowe z kwoty 31.884.047,21 zł do końca 2027 roku zosta-
ną spłacone. Z analizy przedstawionych danych oraz sprawozdań budżetowych wy-
nika, że dochody wykonano w 97 % planu rocznego, różnica stanowi głównie środ-
ki, które przyznano dla Powiatu, lecz jeszcze nie przekazano na zrealizowane w tym 
roku projekty „unijne”, natomiast wydatki budżetowe wykonano w wysokości 94 
% przy zachowaniu pełnej realizacji zadań nałożonych na Powiat, wynikających z 
przepisów prawa, co świadczy o wypracowanych oszczędnościach, a co za tym idzie 
właściwej realizacji budżetu roku 2018. Ponadto zaplanowane dochody majątkowe 
w kwocie 25.000.973,58 zł zostały zrealizowane kwotą 23.260.314,68 zł, co stanowi 
93 %, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 39.807.458,24 zł zosta-
ły zrealizowane kwotą 37.748.863,97 zł. Realizacja wydatków inwestycyjnych sta-
nowi 95 % planu. Wszystkie inwestycje zostały zrealizowane, a niewykonanie planu 
wynika z rozliczeń tych inwestycji i stanowi oszczędności budżetu oraz zwroty nie-
wykorzystanych środków w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorządy 
gmin i powiatów. Zarząd Powiatu w 2018 roku dokonał łącznej spłaty zobowiązań 
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w kwocie 2.215.776,00 zł. Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu wyemito-
wanych obligacji, zaciągniętych kredytów i umowy wierzytelności z roku 2011 doty-
czącej rozbudowy szpitala na dzień 31.12.2018 roku wynosi 31.884.047,21 zł. Zo-
bowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 r. nie występują.  
          Zarząd powiatu w trakcie realizacji budżetu roku 2018 zmierzył się ze skutkami 
nawałnicy, jaka przeszła przez teren naszego powiatu w sierpniu 2017 roku, w tym 
celu podjął działania, aby pozyskać środki z budżetu Wojewody Kujawsko - Pomor-
skiego na łączna kwotę 19.547.328,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę i rozbu-
dowę tych dróg powiatowych, które były w stanie technicznym zagrażającym bez-
pieczeństwu mieszkańców powiatu jak również innym użytkownikom spoza naszego 
terenu. Na poprawę infrastruktury drogowej Powiat Sępoleński wydał łącznie w 
2018 roku 29.664.818,09 zł, z czego Powiat dołożył 9.887.072,98 zł (tj. około 33%). 
Ponadto w budżecie Powiatu Sępoleńskiego przeprowadzono jeszcze szereg innych 
inwestycji podyktowanych przepisami prawa i zmieniającymi się wymogami. Łączna 
kwota wykonanych w 2018 roku inwestycji wynosi 37.748.863,97 zł i stanowi 
44,60 % wydatków ogółem. 

 

III. Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte w 2018 r. 

Numer 
sesji 

Data Numer 
uchwały 

Tytuł uchwały Sposób realizacji 

XLI 26.01.2018 r. XLI/209/2018 

w sprawie zatwierdzenia 
planów pracy stałych Komisji 

Rady Powiatu w Sępólnie 
Krajeńskim na 2018 r. 

ZREALIZOWANA 
Wykonanie uchwały powierzono  
poszczególnym Przewodniczącym 

Komisji. 

XLI 26.01.2018 r. XLI/210/2018 

w sprawie przekazania 
skargi Komisji Rewizyjnej 
Rady Powiatu w Sępólnie 

Kraj. 

ZREALIZOWANA 
Wykonanie uchwały powierzono 
Komisji Rewizyjnej 
Uwagi: 
Dnia 27 grudnia 2018 r. za 
pośrednictwem  Zarządu Powiatu w 
Sępólnie Krajeńskim do biura Rady 
Powiatu wpłynęła skarga złożona 
przez mieszkańca Więcborka w 
związku z udzieloną odpowiedzią na 
wniosek z dnia 11 grudnia 2017 r. 
Rada Powiatu Uchwałą Nr 
XLI/210/2018 zleciła Komisji 
Rewizyjnej przeprowadzenie 
kontroli. Rada Powiatu rozpatrzyła 
skargę 23 lutego 2018 roku 
podejmując Uchwałę Nr 
XLII/213/2018.  

XLI 26.01.2018 r. XLI/211/2018 

 
w sprawie uchwalenia 
Statutu Domu Pomocy 

Społecznej w Suchorączku 

ZREALIZOWANA 
Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu  
Uwagi: 
Statut reguluje w szczególności 
nazwę, siedzibę i przedmiot działal-
ności Domu Pomocy Społecznej w 
Suchorączku. Zmiany w przepisach 
dotyczących pomocy społecznej 
oraz nowelizacja obowiązujących 
przepisów prawa, spowodowały 
konieczność wprowadzenia zmian i 
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nadania nowego Statutu Domowi 
Pomocy Społecznej w Suchorączku 

XLI 26.01.2018 r. XLI/212/2018 

w sprawie przyjęcia 
Powiatowego Programu 

Rozwoju Pieczy Zastępczej 
na terenie Powiatu 

Sępoleńskiego na lata 2018-
2020 

ZREALIZOWANA 
Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu 
Uwagi: 
Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie stosownie do obowiązujących  
przepisów  prawa opracowało Po-
wiatowy Program Rozwoju Pieczy 
Zastępczej na terenie Powiatu Sępo-
leńskiego na lata 2018-2020. 
Celem ogólnym Programu (…) jest 
wspieranie rozwoju pieczy zastęp-
czej w Powiecie Sępoleńskim. Reali-
zacja programu umożliwi promo-
wanie i rozwój różnych form rodzi-
cielstwa zastępczego, wsparcie 
istniejących form pieczy zastępczej 
oraz udzielanie wsparcia usamo-
dzielnianym wychowankom pieczy 
zastępczej 

XLII 23.02.2018 r. XLII/213/2018 

w sprawie rozpatrzenia 
skargi mieszkańca 

Więcborka na sposób  
załatwienia  wniosku.    

Skargę uznano za bezzasadną 
 

ZREALIZOWANA 
Wykonanie uchwały powierzono 
Przewodniczącemu Rady Powiatu i 
zobowiązano go do zawiadomienia 
skarżącego o sposobie załatwienia 
skargi, poprzez przesłanie odpisu 
uchwały. 
Uwagi: 
Komisja Rewizyjna, w toku 
przeprowadzonej kontroli jednogło- 
śnie uznała, że skargę za 
bezzasadną. 

XLII 23.02.2018 XLII/214/2018 

 
w sprawie zwiększenia 
zryczałtowanej kwoty 

przeznaczonej na 
utrzymanie dziecka w 
placówce opiekuńczo-
wychowawczej typu 

rodzinnego pn.: ,,Rodzinny 
Dom Dziecka w Wąwelnie 

ZREALIZOWANA 
Wykonanie uchwały powierzono 
Zarządowi Powiatu w Sępólnie Kra-
jeńskim  
Uwagi: 
Dyrektor placówki opiekuńczo-
wychowawczej typu rodzinnego 
pn.: ,,Rodzinny Dom Dziecka w 
Wąwelnie”, Pan Mieczysław Kaproń 
złożył wniosek do Zarządu Powiatu 
w Sępólnie Krajeńskim o zwiększe-
nie zryczałtowanej kwoty, jaką 
otrzymuje na utrzymanie dzieci w 
placówce, z uwagi na fakt, iż w mie-
siącu lutym 2018 roku przyjął do 
swojej placówki 1 dziecko urodzone 
na terenie Powiatu Sępoleńskiego. 
Zwiększenie zryczałtowanej  nastą-
piło w stosunku do 1 dziecka w 
kwocie 1.000,00 zł. 

XLII 23.02.2018 XLII/215/2018 w sprawie przystąpienia  ZREALIZOWANA 
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Powiatu  Sępoleńskiego  do  
Kujawsko -  Pomorskiego   

Samorządowego 
Stowarzyszenia  „Salutaris” 

Wykonanie uchwały powierzono 
Zarządowi Powiatu 

Uwagi: 
Celem statutowym Kujawsko-
Pomorskiego Samorządowego 
Stowarzyszenia Salutaris  jest 
wspieranie idei samorządu 
terytorialnego i obrona wspólnych 
interesów jego Członków 
realizowane poprzez stworzenie, 
pielęgnowanie i wzmacnianie więzi 
solidarnościowych pomiędzy 
Członkami w dziedzinie 
wzajemnego udzielania sobie 
pomocy w zakresie likwidowania 
skutków kryzysowych oraz 
zapobiegania im w przyszłości, w 
szczególności jeżeli skutki tych 
zdarzeń zagrażają życiu lub zdrowiu 
mieszkańców jednostki samorządu 
terytorialnego będącej Członkiem 
zwyczajnym Stowarzysze- nia. 
Podstawowym sposobem realizacji 
tego celu jest niezwłoczne 
udzielenie pomocy finansowej tej 
jednostce, na której obszarze 
wystąpiło zdarzenie kryzysowe. 
Fundusz tworzy się ze składek 
kujawsko-pomorskich samorządów 
wszystkich szczebli, zrzeszonych w 
Stowarzyszeniu. 

XLII 23.02.2018 r. XLII/216/2018 

w sprawie uchwalenia  
zmian w  Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej Powiatu 

Sępoleńskiego  

ZREALIZOWANA 
Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu 

XLII 23.02.2018 r. XLII/217/2018 
w sprawie uchwalenia zmian 

w budżecie Powiatu 
Sępoleńskiego  na 2018 r. 

ZREALIZOWANA 
Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu 

XLIII 23.03.2018 r. XLIII/218/2018 

w sprawie ustalenia zasad 
udzielania dofinansowania 

osobom niepełnosprawnym 
oraz uprawnionym 

podmiotom ze środków 
PFRON, do zadań powiatu z 

zakresu rehabilitacji 
społecznej osób 

niepełnosprawnych w 2018 
r. 

ZREALIZOWANA 
Wykonanie uchwały powierzono 
Zarządowi Powiatu w Sępólnie 

Krajeńskim i Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim  z 
siedzibą w Więcborku. 

 
Rada Powiatu ustaliła zasady 
udzielania dofinansowań ze 
środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych do zadań z 
zakresu rehabilitacji społecznej 
osób niepełnosprawnych, 
realizowanych przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w 
Sępólnie Kr. z siedzibą w 
Więcborku, w celu zapewnienia 
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racjonalnej gospodarki finansowej 
środkami PFRON przekazywanych 
Powiatowi przez Prezesa Zarządu 
PFRON według algorytmu na dany 
rok budżetowy. 

XLIII 23.03.2018 r. XLIII/219/2018 

w sprawie określenia zadań, 
na które przeznacza się 

środki PFRON dla Powiatu 
Sępoleńskiego ze wskaza-
niem wysokości tych środ-

ków na rok 2018 

ZREALIZOWANA 
Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu 

XLIII 23.03.2018 r.  XLIII/220/2018 
w sprawie uchwalenia zmian 

w budżecie Powiatu Sępo-
leńskiego  na 2018 r. 

ZREALIZOWANA 
Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu. 

XLIV 27.04.2018 r. XLIV/221/2018 

w sprawie uchwalenia  
zmian w  Wieloletniej 
Prognozie Finansowej 

Powiatu Sępoleńskiego  

ZREALIZOWANA 
Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu 

XLIV 27.04.2018 r. XLIV/222/2018 
w sprawie uchwalenia zmian 

w budżecie Powiatu 
Sępoleńskiego  na 2018 r. 

ZREALIZOWANA 
Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu 

XLIV 27.04.2018 r. XLIV/223/2017 

w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu za 2017 
r. 

ZREALIZOWANA 

XLIV 27.04.2018 r.  XLIV/224/2018 
w sprawie udzielenia dla 

Zarządu Powiatu w Sępólnie 
Kraj. absolutorium za 2017 r. 

ZREALIZOWANA 
Uwagi: 
Zarząd Powiatu otrzymał 
absolutorium za 2017 r.  

XLIV 27.04.2018 r.  XLIV/225/2018 

w sprawie zasad rozliczania 
tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli, dla 
których ustalony plan zajęć 
jest różny w poszczególnych 

okresach roku szkolnego  

ZREALIZOWANA 
Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu 

XLIV 27.04.2018 r. XLIV/226/2018 

w sprawie zasad udzielania i  
rozmiaru obniżek dla 

dyrektorów, 
wicedyrektorów kadry 

kierowniczej w placówkach 
oświatowych prowadzonych 

przez Powiat Sępoleński 

ZREALIZOWANA 
 

Wykonanie uchwały powierzono 
Zarządowi Powiatu 

XLIV 

 
 

27.04.2018 r. 
 

XLIV/227/2018 

w sprawie wyrażenia zgody 
na przyjęcie do realizacji 
przez Powiat Sępoleński  

wniosku o dofinansowanie 
projektu pn. „RAZEM 

SAMODZIELNI”     
      w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 
Województwa  

W TRAKCIE REALIZACJI 
Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu 
Uwagi: 
Projekt pn. „RAZEM SAMODZIELNI” 
realizowany będzie od 1.09.2018 do 
31.08.2020 w Domu Pomocy Spo-
łecznej w Kamieniu Krajeńskim. 
Projekt adresowany jest do 27 osób 
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  Kujawsko-Pomorskiego na 
lata 2014-2020.  

po 65. roku życia, mieszkańców 
mieszkań chronionych znajdujących 
się w Domu Pomocy Społecznej w 
Kamieniu Krajeńskim, którzy utrzy-
mują samodzielność, aktywność 
społeczną, ale są samotni, wyklu-
czeni, niezaradni życiowo i społecz-
nie, chorzy. Głównym działaniem 
mieszkań chronionych jest realizacja 
programu usamodzielnienia lub 
wsparcia, dostosowanego do indy-
widualnych potrzeb i możliwości 
mieszkańców. Całkowita wartość 
projektu: 756 554,28 zł. Wartość 
dofinansowania: 696 029,92 zł 
(92%). 
Wkład własny powiatu: 60 524,36 zł 
(8%). 

 
XLV 

 

 
25.05.2018 r. 

 
XLV/228/2018 

w sprawie wyrażenia zgody 
na przystąpienie do realizacji 

projektu                                            
pn. „Rodzina w Centrum 2” 

realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego                                 

na lata 2014-2020, Osi Prio-
rytetowej 9 Solidarne społe-

czeństwo,  Działanie 9.3 
Rozwój usług zdrowotnych i 
społecznych, Poddziałanie 

9.3.2 Rozwój usług społecz-
nych 

ZREALIZOWANA 
Wykonanie uchwały powierzono 

Dyrektorowi Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie  w Sępólnie Kra-
jeńskim z siedzibą w Więcborku. 

 
W ramach projektu wsparciem 
zostały objęte rodziny zastępcze, 
wychowankowie pieczy zastępczej 
oraz rodziny przeżywające trudności 
w pełnieniu funkcji  opiekuńczo-
wychowawczych. Działania w ra-
mach projektu: poradnictwo psy-
chologiczne, pedagogiczne, prawne, 
terapia grupowa i indywidualna, 
grupa wsparcia dla rodzin natural-
nych i zastępczych, superwizja ro-
dzin zastępczych, warsztaty wzmac-
niające kompetencje rodzicielskie, 
zajęcia animacyjne dla dzieci rodzi-
ców korzystających z warsztatów, 
wyjazdy edukacyjne, bony eduka-
cyjne dla osób opuszczających pie-
czę zastępczą, warsztaty „Moje 
emocje” dla dzieci, warsztaty dla 
osób przebywających i opuszczają-
cych pieczę zastępczą, spotkania 
dotyczące rozwoju rodzinnych form 
pieczy zastępczej oraz placówek 
opiekuńczo-wychowawczych do 14 
dzieci, utworzenie mieszkania tre-
ningowego dla wychowanków pie-
czy zastępczej oraz utworzenie 
centrum wspierania rodziny. Reali-
zacja projektu przyczyniła się do 
rozwoju i poprawy dostępu do usług 
wsparcia rodziny i pieczy zastępczej 
oraz ułatwiła prawidłową realizację 
zadań nałożonych na powiat ustawą 
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z dnia 9 czerwca 2011r. o wspiera-
niu rodziny i systemie pieczy za-
stępczej 
Uwagi: 
Szacowana wartość projektu dla 
Powiatu Sępoleńskiego na 
podstawie złożonego wniosku o 
dofinansowanie projektu z EFS w 
ramach WK-P na lata 2014-2020 
wynosi 728.461,00zł w tym środki 
EFS oraz z budżetu państwa  w 
formie dotacji celowej 662.500,00zł, 
środki własne powiatu 65.961,00zł. 

XLV 25.05.2018 r. XLV/229/2018 

w sprawie wyrażenia zgody 
na wydzierżawienie i 

zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy tej samej 

nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu 

Sępoleńskiego oraz 
zezwolenia na odstąpienie 

od obowiązku zastosowania 
drogi przetargowej. 

ZREALIZOWANA 
Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu 
Uwagi: 
Dotychczasowi dzierżawcy działki 
gruntowej niezabudowanej, 
oznaczonej numerem 349/4 o 
powierzchni 0,0960 ha, położonej w 
miejscowości Sępólno Krajeńskie, 
obręb 3, zwrócili się po raz kolejny 
do Zarządu Powiatu w Sępólnie 
Krajeńskim z wnioskami o 
przedłużenie dzierżawy przedmioto-
wej nieruchomości. Rada Powiatu 
wyraziła zgodę na odstąpienie od 
trybu przetargowego. 

XLV 25.05.2018 r. XLV/230/2018 

w sprawie uchwalenia  
zmian w  Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej Powiatu 

Sępoleńskiego  

ZREALIZOWANA 
Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu 

XLV 25.05.2018 r. XLV/231/2018 

w sprawie w sprawie uchwa-
lenia zmian w budżecie 

Powiatu Sępoleńskiego  na 
2018 r. 

ZREALIZOWANA 
Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu 

XLVI 29.06.2018 r. XLVI/232/2018 

w sprawie zwiększenia 
zryczałtowanej kwoty 

przeznaczonej na 
utrzymanie dziecka w 
placówce opiekuńczo-
wychowawczej typu 

rodzinnego pn.: ,,Rodzinny 
Dom Dziecka w Wąwelnie” 

ZREALIZOWANA 
Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu 
Uwagi:  
Dyrektor placówki opiekuńczo-
wychowawczej typu rodzinnego 
pn.: ,,Rodzinny Dom Dziecka w 
Wąwelnie”, Pan Mieczysław Kaproń 
w miesiącu czerwcu 2018r. złożył 
wniosek do Zarządu Powiatu w 
Sępólnie Kraj. o zwiększenie w 
miesiącu lipcu 2018 roku 
zryczałtowanej kwoty, jaką 
otrzymuje na utrzymanie dzieci w 
placówce, z uwagi na fakt, iż w 
miesiącu tym planuje zorganizować 
wypoczynek dla dzieci 
przebywających w placówce. 
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XLVI 29.06.2018 r. XLVI/233/2018 
w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Starosty 
Sępoleńskiego 

ZREALIZOWANA 
Wykonanie uchwały powierzono 

Przewodniczącemu   Rady   Powiatu   
w Sępolnie Krajeńskim. 

XLVI 29.06.2018 r. XLVI/234/2018 

w sprawie  
uchwalenia  zmian w  

Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej Powiatu Sępoleń-

skiego  

ZREALIZOWANA 
Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu 

XLVI 29.06.2018 r. XLVI/235/2018 

w sprawie w sprawie uchwa-
lenia zmian w budżecie 

Powiatu Sępoleńskiego na 
2018 r. 

ZREALIZOWANA 
Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu 

XLVI 29.09.2018 r. XLVI/236/2018 w sprawie zaciągnięcia kre-
dytu długoterminowego 

ZREALIZOWANA 
Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu 

XLVII 30.07.2018 r. XLVII/237/2018 
w sprawie uchwalenia zmian 

w budżecie Powiatu 
Sępoleńskiego  na 2018 r. 

ZREALIZOWANA 
Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu 

XLVIII 30.08.2018 r. 
XLVIII/238/201

8 

w sprawie ustalenia 
Regulaminu przyjmowania 

Stypendiów Starosty 
Sępoleńskiego uczniom szkół 

ponadpodstawowych, dla 
których powiat sępoleński 

jest organem prowadzącym 

ZREALIZOWANA 
Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu 

XLVIII 30.08.2018 r. XLVIII/239/201
8 

w sprawie zmiany uchwały 
dotyczącej określenia zadań, 

na które przeznacza się 
środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych dla 
Powiatu Sępoleńskiego, 

wraz ze wskazaniem 
wysokości tych środków na 

rok 2018. 

ZREALIZOWANA 
Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu 

XLVIII 30.08.2018 r. XLVIII/240/201
8 

w sprawie uchwalenia zmian 
w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu 
Sępoleńskiego 

ZREALIZOWANA 
Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu 

XLVIII 30.08.2018 r. XLVIII/241/201
8 

w sprawie w sprawie uchwa-
lenia zmian w budżecie 

Powiatu Sępoleńskiego  na  
2018 r. 

ZREALIZOWANA 
Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu 
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XLIX 28.09.2018 r. XLIX/242/2018 

w sprawie wyrażenia zgody 
na wydzierżawienie i zawar-
cie kolejnej umowy dzierża-
wy    tej samej nieruchomo-

ści stanowiącej własność 
Powiatu Sępoleńskiego oraz     
zezwolenia na odstąpienie 

od obowiązku zastosowania 
drogi przetargowej  

ZREALIZOWANA 
Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu w Sępólnie Kraj. 
Uwagi: 
W związku z kończącym się 
terminem dzierżawy nieruchomości 
rolnej położonej            w 
Suchorączku oznaczonej działką                        
nr 121/8 o powierzchni 0,8399 ha 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej 
w Suchorączku jako przedstawiciel 
trwałego zarządcy w/w 
nieruchomości, na prośbę 
dotychczasowego dzierżawcy działki 
gruntowej zwrócił się z wnioskiem o 
wyrażenie zgody na dzierżawę i 
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
tej samej nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu 
Sępoleńskiego na okres 5 lat  oraz 
zezwolenia na odstąpienie od 
obowiązku zastosowania drogi 
przetargowej.  

XLIX 28.09.2018 r. XLIX/243/2018 

w sprawie zmiany uchwały 
dotyczącej  określenia 

zadań, na które przeznacza 
się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych dla 
Powiatu Sępoleńskiego, 

wraz ze wskazaniem 
wysokości tych środków na 

rok 2018. 

ZREALIZOWANA 
Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu 

XLIX 28.09.2018 r. XLIX/244/2018 
w sprawie uchwalenia 

Statutu Powiatu 
Sępoleńskiego  

ZREALIZOWANA 
Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu 
Uwagi: 
Statut Powiatu Sępoleńskiego za-
proponowany w załączniku do 
uchwały był wynikiem prac Komisji 
Statutowej Rady Powiatu Sępoleń-
skiego. Komisja zaproponowała 
zmiany w Statucie, które pozwoliły 
na usprawnienie funkcjonowania 
organów powiatu oraz dostosowały 
dokument do obowiązujących 
przepisów.  
W Statucie znalazły się znowelizo-
wane zapisy oraz nowe zagadnienia 
m.in. ustanowiono Komisję ds. 
skarg, wniosków i petycji, wprowa-
dzono głosowanie imienne oraz 
postanowienia związane z przyj-
mowaniem raportu o stanie powia-
tu. W wyniku tych działań, dla ja-
sności i przejrzystości Statutu, przy-
gotowano całkowicie nowy, jednoli-
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ty akt. 

XLIX 28.09.2018 r. XLIX/245/2018 

w sprawie  
uchwalenia  zmian w  

Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu 

Sępoleńskiego 

ZREALIZOWANA 
Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu 

XLIX 28.09.2018 r. XLIX/246/2018 

w sprawie w sprawie 
uchwalenia zmian w 

budżecie Powiatu 
Sępoleńskiego na 2018 r. 

ZREALIZOWANA 
Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu 

L 18.10.2018 r.  L/247/2018 

w sprawie Programu 
Współpracy Powiatu 

Sępoleńskiego z 
organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku 
publicznego na rok 2019. 

W TRAKCIE REALIZACJI  
Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu 

L 18.10.2018 r. L/248/2018 

W sprawie wyrażenia zgody 
na podwyższenie kapitału 

zakładowego NOVUM-MED 
spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w  
Więcborku  prowadzącą  

Szpital Powiatowy im. dr A. 
Gacy i dr J. Łaskiego  NZOZ w 

Więcborku. 

ZREALIZOWANA 
Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu 
Uwagi: 
Uchwała dotyczyła wniesienia do 
Spółki NOVUM-MED w Więcborku 
wkładu pieniężnego na 
sfinansowanie projektu pt.: 
„Podniesienie jakości świadczonych 
usług poprzez rozbudowę, 
przebudowę i doposażenie Szpitala 
Powiatowego im. dr Adama Gacy i 
dr Józefa Łaskiego NZOZ w 
Więcborku – Szpital 2018-2020” 
Wartość projektu wynosi 
4.020.867,55 zł. Źródłem 
finansowania tego projektu zgodnie 
z założeniami jest dotacja z UE w 
wysokości 2.000.000,00 zł, środki 
przekazane przez Powiat na 
zwiększenie udziałów w kwocie 
1.758.016,40 zł oraz środki własne 
NOVUM-MED w kwocie 262.851,15 
zł. Wkład finansowy Powiatu na 
w/w przedsięwzięcie zabezpieczony 
był w budżecie Powiatu 
Sępoleńskiego na 2018 rok, 
natomiast na rok 2019 w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Sępoleńskiego. 

L 18.10.2018 r. L/249/2018 

w sprawie  utworzenia 
mieszkań chronionych oraz 

określenie zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w 

mieszkaniach chronionych 

ZREALIZOWANA 
Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu 
Uwagi: 
Mieszkanie chronione  
wyodrębnione  zostało w DPS w 
Kamieniu Kraj. 
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L 18.10.2018 r. L/250/2018 

w sprawie uchwalenia zmian 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 

Sępoleńskiego 

ZREALIZOWANA 
Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu 

L 18.10.2018 r.  L/251/2018 
w sprawie uchwalenia zmian 

w budżecie Powiatu 
Sępoleńskiego na 2018 rok 

ZREALIZOWANA 
Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu 

LI 16.11.2018 r. LI/252/2018 

w sprawie zmiany uchwały  
dotyczącej określenia zadań, 

na które przeznacza się 
środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych dla 
Powiatu Sępoleńskiego, 

wraz ze wskazaniem 
wysokości tych środków na 

rok 2018 

ZREALIZOWANA 
Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu 

LI 16.11.2018 r.  LI/253/2018  

w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie zasad 
gospodarowania 

nieruchomościami 
stanowiącymi własność 
Powiatu Sępoleńskiego 

ZREALIZOWANA 
Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu 
Uwagi: 

Zmiany w uchwale umożliwiły 
obciążenia nieruchomości będących 

we władaniu Powiatu hipoteką. 

LI 16.11.2018 r. LI/254/2018 

w sprawie uchwalenia zmian 
Wieloletniej Prognozy Fi-

nansowej Powiatu Sępoleń-
skiego  

ZREALIZOWANA 
Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu 

LI 16.11.2018 r.  LI/255/2018 
w uchwalenia zmian w 

budżecie  Powiatu 
Sępoleńskiego na 2018 r. 

ZREALIZOWANA 
Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu 

I 20.11.2018 r. I/1/2018 
w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Rady 
Powiatu. 

ZREALIZOWANA 

I 20.11.2018 r.  I/2/2018 
w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczącego 
Rady Powiatu 

ZREALIZOWANA 

I 20.11.2018 r. I/3/2018 
w sprawie wyboru Wice-
przewodniczącego Rady 

Powiatu 
ZREALIZOWANA 

 
I 

20.11.2018 r. I/4/2018 
w sprawie wyboru Starosty 

Sępoleńskiego 
ZREALIZOWANA 

I 20.11.2018 r. I/5/2018 
w sprawie wyboru 

Wicestarosty 
ZREALIZOWANA 

I 20.11.2018 r. I/6/2018 
w sprawie wyboru członka 

Zarządu Powiatu w Sępólnie 
Krajeńskim 

ZREALIZOWANA 

I 20.11.2018 r. I/7/2018 
w sprawie wyboru członka 

Zarządu Powiatu w Sępólnie 
Krajeńskim 

ZREALIZOWANA 

I 20.11.2018 r. I/8/2018 
w sprawie wyboru członka 

Zarządu Powiatu w Sępólnie 
Krajeńskim 

ZREALIZOWANA 

I 20.11.2018 r. I/9/2018 
w sprawie powołania 

Komisji Rewizyjnej 
ZREALIZOWANA 
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I 20.11.2018 r. I/10/2018 
w sprawie powołania Komi-

sji Budżetu i Finansów 
ZREALIZOWANA 

I 20.11.2018 r. I/11/2018 
w sprawie powołania stałej 

Komisji Infrastruktury i 
Gospodarki 

ZREALIZOWANA 

 
I 
 

20.11.2018 r. I/12/2018 
w sprawie powołania stałej 
Komisji Edukacji, Kultury, 

Sportu, Turystyki i Rekreacji 
ZREALIZOWANA 

I 20.11.2018 r. I/13/2018 
w sprawie powołania stałej 
Komisji Zdrowia i Pomocy 

Społecznej 
ZREALIZOWANA 

I 20.11.2018 r. I/14/2018 
w sprawie powołania Komi-
sji, Skarg, Wniosków i Petycji 

ZREALIZOWANA 

I 20.11.2018 r. I/15/2018 
w sprawie powołania 

doraźnej Komisji Statutowej 
ZREALIZOWANA 

II 04.12.2018 r. II/16/2018 

w sprawie wyrażenia zgody 
na obciążenie hipoteką nie-
ruchomości stanowiących 

własność Powiatu Sępoleń-
skiego. 

ZREALIZOWANA 
Rada Powiatu wyraziła zgodę na ob-

ciążenie hipoteką umowna łączną 
do kwoty 22.683.785,49 zł nieru-
chomości stanowiących własność 

Powiatu. 

II 04.12.2018 r. II/17/2018 

 
w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie zaciągnięcia kre-

dytu długoterminowego 
 

ZREALIZOWANA 
Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu 
Uwagi:  
Kredyt przeznaczono na spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań 
w kwocie 1.465.200,00 zł oraz na 
sfinansowanie deficytu roku 2018 w 
kwocie 13.657.323,66 zł 
spowodowanego zaplanowanymi 
wydatkami inwestycyjnymi - 
głównie inwestycjami drogowymi. 
Zmiana uchwały podyktowana była 
faktem, że bank warunkował 
przystąpienie do negocjacji 
zabezpieczeniem kredytu hipoteką.   

II 04.12.2018 r. II/18/2018 

w sprawie udzielenia dotacji 
celowej dla Gminy Sępólno 
Krajeńskie na dofinansowa-

nie zadania „Termomoderni-
zacji budynku użyteczności 
publicznej Urzędu Miejskie-
go i Starostwa Powiatowe-

go” 

NIEZREALIZOWANA 
Uwagi:  
Wartość dotacji celowej określona 
została na kwotę   101.618,35 zł. 

II 04.12.2018 r. II/19/2018 

w sprawie uchwalenia zmian 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 

Sępoleńskiego 

ZREALIZOWANA 
Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu 

II 04.12.2018 r. II/20/2018 
w sprawie uchwalenia zmian 

w budżecie Powiatu Sępo-
leńskiego na 2018 rok 

ZREALIZOWANA 
Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu 

II 04.12.2018 r. II/21/2018 
w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia  Starosty 
Sępoleńskiego 

ZREALIZOWANA 
Wykonanie uchwały powierzono 
Przewodniczącemu Rady Powiatu 
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II 04.12.2018 r. II/22/2018 

w sprawie wskazania Wi-
ceprzewodniczącego   

Rady Powiatu w Sępólnie 
Krajeńskim do dokonywania  
czynności w zakresie podró-
ży służbowych Przewodni-
czącego Rady Powiatu w 

Sępólnie Krajeńskim 

ZREALIZOWANA 
Wykonanie uchwały powierzono 

Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu 
Pani Zofii Krzemińskiej 

III 28.12.2018 r.  III/23/2018 

w sprawie zmiany  uchwały 
w sprawie przystąpienia 

Powiatu Sępoleńskiego do 
Związku Powiatów Polskich 

ZREALIZOWANA 
Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu 
Podjęcie uchwały związane było z 
dostosowaniem wewnętrznych re-
gulacji do obowiązującego Statutu 
Związku Powiatów Polskich. 
 
W   uchwale  Nr IV/19/99 Rady Po-
wiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 
20 stycznia 1999 roku w sprawie 
przystąpienia Powiatu Sępoleńskie-
go do Związku Powiatów Polskich  
zmieniono  § 2,  który  otrzymał   
brzmienie „ Rada   Powiatu  desy-
gnuje  w  drodze   uchwały  delegata 
do  Zgromadzenia  Ogólnego  
Związku Powiatów Polskich”.   

III  28.12.2018 r. III/24/2018 

w sprawie desygnowania 
delegata na Zgromadzenie 
Ogólne Związku Powiatów 

Polskich 

ZREALIZOWANA 
Rada Powiatu na delegata wybrała 
Jarosława Tadycha - Starostę Sępo-

leńskiego 
Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu 

III 28.12.2018 r.  III/25/2018 

w sprawie przekształcenia 
Placówki Opiekuńczo – 

Wychowawczej w 
Więcborku  w Dom  Dla  

Dzieci  nr 1   w  Więcborku  i  
Dom  Dla   Dzieci  nr 2  w 

Więcborku, przekształcenia 
Placówki Opiekuńczo – 

Wychowawczej w Małej  
Cerkwicy w  Dom Dla  Dzieci  
nr  3 w  Małej  Cerkwicy oraz 

przekształcenia Centrum 
Administracyjnego Placówek 

Opiekuńczo – 
Wychowawczych w Sępólnie 

Krajeńskim z siedzibą w 
Więcborku w Centrum 

Administracyjne Domów Dla 
Dzieci w Więcborku oraz  

nadania mu statutu. 

ZREALIZOWANO 
Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu 
 
W związku z wejściem w życie  
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, która znosi istnienie 
placówek opiekuńczo-
wychowawczych powyżej 30 
wychowanków Rada Powiatu 
podejmując uchwałę dokonała 
reorganizacji placówek poprzez 
wyodrębnienie dwóch 14 – 
osobowych Domów Dla Dzieci Nr 1 i 
Nr 2, a także zmiany nazewnictwa. 
Zmiana nazewnictwa dotyczyła 
również Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Małej Cerkwicy, 
która przyjęła nazwę Dom Dla Dzieci 
Nr 3. 

III 28.12.2018 r.  III/26/2018 
w sprawie wysokości opłat 

za usuwanie pojazdu z drogi 
i jego przechowywanie  

ZREALIZOWANO 
Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu 
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III 28.12.2018 r.  III/27/2018  

w sprawie uchylenia 
uchwały w sprawie 

udzielenia dotacji celowej 
dla Gminy Sępólno 

Krajeńskie na 
dofinansowanie zadania 

„Termomodernizacji 
budynku użyteczności 

publicznej Urzędu 
Miejskiego i Starostwa 

Powiatowego” 

ZREALIZOWANO 
Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu 

III 28.12.2018 r. III/28/2018 

w sprawie wyrażenia zgody 
na obciążenie hipoteką 

nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu 

Sępoleńskiego 

ZREALIZOWANO 
Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu 
Uwagi: 
Rada Powiatu wyraziła zgodę na ob-
ciążenie hipoteką nieruchomości 
wskazanych w uchwale do kwoty 
9.000.000,00 zł. Udzielenie zgody 
było warunkiem, od którego Bank 
Spółdzielczy w Więcborku uzależnił 
zachowanie udzielonych Powiatowi 
Sępoleńskiemu kredytów. Maksy-
malna wysokość hipoteki została 
ustalona do 200% wartości kredyto-
wej. 

III 28.12.2018 r. III/29/2018 

w sprawie uchwalenia zmian 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 

Sępoleńskiego 

ZREALIZOWANO 
Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu 

III 28.12.2018 r.  III/30/2018 
w sprawie uchwalenia zmian 

w budżecie Powiatu 
Sępoleńskiego na 2018 rok  

ZREALIZOWANO 
Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu 

III 28.12.2018 r.  III/31/2018 

w sprawie zatwierdzenia 
rocznego planu kontroli 
Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu w Sępólnie 
Krajeńskim na 2019 r. 

W TRAKCIE REALIZACJI  
Wykonanie uchwały powierzono 

Przewodniczącemu Komisji 
Rewizyjnej  

III 28.12.2018 r.  III/32/2018 
w sprawie planu pracy Rady 

Powiatu w Sępólnie 
Krajeńskim na 2019 r.  

W TRAKCIE REALIZACJI  
Wykonanie uchwały powierzono 
Przewodniczącemu Rady Powiatu  

Źródło: opracowanie własne Wydziału OS 

 

IV. Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte w 2017 roku, ale obejmujące swym zakresem 
2018 r.  

Numer 
sesji 

Data Numer uchwały Tytuł uchwały Sposób realizacji 

XXIX 24.02.2017 r. XXIX/146/2017 

w sprawie przyjęcia „Po-
wiatowego Programu Prze-

ciwdziałania Pomocy w 
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla 
Powiatu Sępoleńskiego na 

lata 2017-2022” 

W TRAKCIE REALIZACJI 
Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu 
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XXIX 24.02.2017 r. XXIX/150/2017 

w sprawie zmiany uchwały 
Nr XIV/83/2015 Rady Po-

wiatu w Sępólnie Kra-
jeńskim z dnia 27 listopada 
2015 r. w sprawie wyraże-

nia zgody na wynajem i 
zawarcie kolejnej umowy 

najmu tej samej nieru-
chomości stanowiącej wła-

sność Powiatu Sępo-
leńskiego oraz zezwolenia 

na odstąpienie od obo-
wiązku zastosowania drogi 

przetargowej. 

ZREALIZOWANA 
Wykonanie  uchwały  powierzo-
no  Dyrektorowi Liceum  Ogól-
nokształcącego  im.  Tadeusza  
Kotarbińskiego   w  Sępólnie  

Krajeńskim. 
Uwagi: Uchwałą Nr XIV/83/2015 
z dnia 27 listopada 2015 r. Rada 
Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 
wyraziła  zgodę na wynajem i 
zawarcie kolejnej umowy najmu 
tej samej części nieruchomości 
na rzecz dotychczasowego na-
jemcy – pomieszczeń stołówki i 
kuchni wraz z zapleczem usytu-
owanych w budynku na działce 
oznaczonej numerem 42/2 o 
pow.0.5660 ha, położonej w 
miejscowości Sępólno Krajeń-
skie, obręb – 4, zapisanej w 
księdze wieczystej nr KW – 
BY2T/00006451/9 jako własność 
Powiatu Sępoleńskiego w trwa-
łym zarządzie Liceum Ogól-
nokształcącego im. T. Kotarbiń-
skiego w Sępólnie Krajeńskim, 
na  okres 5 lat oraz na odstąpie-
nie od obowiązku przetargowe-
go trybu zawarcia umowy naj-
mu. Dotychczasowy najemca 
Pan Waldemar Piekut złożył 
wniosek o przedłużenie zawartej 
umowy najmu, do dnia 
31.11.2025 r. Dyrektor Liceum 
Ogólnokształcącego w Sępólnie 
Krajeńskim Pan Tomasz Cyganek 
sprawujący trwały zarząd nad 
nieruchomością przedstawił 
pozytywną opinię w niniejszej 
sprawie wskazując jednocześnie, 
że najemca nie zalega z należno-
ściami, a współpraca przebiega 
w sposób wzorowy.  

XXXI 10.04.2017 r. XXXI/156/2017 

wyrażenia zgody na prze-
kazanie w drodze darowizny 

nieruchomości stano-
wiących własność Powiatu 

Sępoleńskiego na rzecz 
Skarbu Państwa  

ZREALIZOWANA 
Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu 
Uwagi: Podjęcie niniejszej 
uchwały było konsekwencją 
zapisów zawartych w uchwale 
Nr XXV/127/2016 Rady Powiatu 
w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 
października 2016 roku  w   spra-
wie wyrażenia  zgody  na przeka-
zanie Ministrowi  Rolnictwa i  
Rozwoju  Wsi  prowadzenia 
szkół  wchodzących  w skład 
Zespołu Szkół Centrum Kształ-
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cenia Rolniczego  w Sypniewie. 

XXXI 
 
10.04.2017 r. 
 

XXXI/157/2017 

w sprawie przekazania Mi-
nistrowi Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi, prowadzenia szkół 
wchodzących w skład Ze-

społu Szkół Centrum Kształ-
cenia Rolniczego i. I Armii 
Wojska Polskiego w Syp-

niewie przy ul. Kwiatowej 3 

ZREALIZOWANA 
Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu 
Uwagi: Podjęcie niniejszej 
uchwały, jest konsekwencją 
zapisów zawartych w uchwale 
Nr XXV/127/2016 Rady Powiatu 
w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 
października 2016 roku  w   spra-
wie wyrażenia  zgody  na przeka-
zanie  Ministrowi  Rolnictwa i  
Rozwoju  Wsi  prowadzenia 
szkół  wchodzących  w skład 
Zespołu Szkół Centrum Kształ-
cenia Rolniczego  w Sypniewie. 
 
Powiat Sępoleński zawarł  
22 maja 2017 r POROZUMIENIE 
(SSO.onp.6510.1.-11/17) z Mini-
strem Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w sprawie przekazania Mini-
strowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
prowadzenia szkół wchodzących 
w skład Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego im. I 
Armii Wojska Polskiego w Syp-
niewie. 

XXXV 25.08.2017 r. XXXV/169/2017 

w sprawie określenia przy-
stanków komunikacyjnych 
na terenie powiatu sępo-
leńskiego, których właści-

cielem lub 
zarządzającym jest Powiat 

Sępoleński oraz warunków i 
zasad korzystania z tych 

przystanków 

ZREALIZOWANA 
Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu 
Uwagi: W związku z wnioskami 
przewoźników oraz zmianą loka-
lizacji przystanków Zarząd Dro-
gowy w Sępólnie Krajeńskim 
zarządzający drogami powiato-
wymi określił nową listę przy-
stanków komunikacyjnych znaj-
dujących się w pasie drogowym 
dróg powiatowych.  

XXXVI 29.09.2017 r. XXXVI/186/2017 
nadania Statutu Powiato-
wego Urzędu Pracy w Sę-

pólnie Kraj.  

ZREALIZOWANA 
Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu 

XXXVII 27.10.2017 r. XXXVII/189/2017 

w sprawie Programu Współ-
pracy Powiatu Sę-

poleńskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicz-

nego na rok 2018 

ZREALIZOWANA 
Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu 

XXXVIII 24.11.2017 r. XXXVIII/194/2017 

w sprawie określenia przy-
stanków komunikacyjnych 
na terenie powiatu sępo-
leńskiego, których właści-
cielem lub zarządzającym 

jest Powiat Sępoleński oraz 

ZREALIZOWANA 
Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu 
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warunków i zasad korzysta-
nia z tych przystanków 

XXXVIII 24.11.2017 r. XXXVIII/198/2017 

wyrażenia zgody na przy-
jęcie do realizacji przez 

Powiat Sępoleński wniosku 
o dofinansowanie projektu 
pt.: „Mój start w życie za-
wodowe 2017-2018” w 

ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wo-

jewództwa Kujawsko-
Pomorskiego 

W TRAKCIE REALIZACJI 
Wykonanie uchwały powierzono 
Zarządowi Powiatu w Sępólnie 

Krajeńskim i Dyrektorowi Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzi-

nie w Sępólnie Krajeńskim  z 
siedzibą w Więcborku 

Uwagi: Projekt realizowany bę-
dzie od 01.02.2018 r. do 

30.09.2020 r. 

XL 28.12.2017 r. XL/202/2017 

zatwierdzenia rocznego 
planu kontroli Komisji Rewi-
zyjnej Rady Powiatu w Sę-
pólnie Krajeńskim na 2018 

r. 

ZREALIZOWANA 
Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu 

XL 28.12.2017 r. XL/203/2017 
planu pracy Rady Powiatu w 

Sępólnie Krajeńskim  
na 2018 r. 

ZREALIZOWANA 
Wykonanie uchwały powierzono 

Zarządowi Powiatu 

XL 28.12.2017 r. XL/205/2017 
zmiany uchwały w sprawie 
wysokości diet przysługu-

jącym radnym 
W TRAKCIE REALIZACJI 

XL 28.12.2017 r. XL/206/2017 ustalenia wynagrodzenia 
Starosty Sępoleńskiego 

W TRAKCIE REALIZACJI 
Wykonanie uchwały powierzono 
Przewodniczącemu Rady Powia-

tu 
Źródło: opracowanie własne Wydziału OS 
 

V. Wykonanie strategii rozwoju (dokumentów programowych wyznaczających ogólne kierunki rozwo-
ju Powiatu Sępoleńskiego)   

Nazwa dokumentu  Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego 

Tryb i data przyjęcia 
(ze wskazaniem ewentual-
nych zmian dokumentów)  

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego została przyjęta jako kon-
sekwencja Uchwały Nr XLIV/296/2014 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dn. 25 
czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia na rzecz 
rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego na 
lata 2014-2020. Porozumienie zostało zawarte 3 września 2014 r. pomiędzy Powia-
tem Sępoleńskim a Gminą Sępólno Krajeńskie, Gminą Więcbork, Gminą Sośno i 
Gminą Kamień Krajeński. 

Podstawowe założenia 

Polityka terytorialna stanowi instrument realizacji założeń Strategii Roz-
woju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 – Plan Modernizacji 
2020+ poprzez wykorzystanie m.in. środków unijnych, w tym środków z Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020. 
Założenia polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-
2020, przyjęte przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 30 paź-
dziernika 2013 r., zakładają cztery poziomy, na których będzie odbywał się proces 
planowania i wdrażania polityki terytorialnej: 

1. Poziom wojewódzki – obejmuje miasta Bydgoszcz i Toruń oraz ich obszar 
funkcjonalny tzw. (ZIT wojewódzki); 

2. Poziom regionalny i subregionalny – obejmuje miasta Włocławek, Gru-
dziądz i Inowrocław wraz z ich obszarami funkcjonalnymi (OSI regionalny i 
subregionalny); 

3. Poziom ponadlokalny (powiatowy) – obejmuje swym zasięgiem obszar 
powiatu ziemskiego (Obszar Rozwoju Społeczno-Gospodarczego); 

4. Poziom lokalny – rozwój w ramach idei rozwoju lokalnego kierowanego 
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przez społeczność lokalną (RLKS). 
 

Polityka terytorialna na poszczególnych poziomach zarządzania będzie re-
alizowana w oparciu o proces programowania, którego podstawą będą strategie 
rozwoju określające uwarunkowania, specyfikę oraz kierunki i przedsięwzięcia 
rozwojowe. Pozwolą one na sformułowanie logiki funkcjonowania oraz wskazanie 
celów, zadań i środków ich realizacji.  

Obszar powiatu sępoleńskiego objęty jest wdrażaniem trzeciego poziomu 
polityki terytorialnej, tj. realizuje zapisy Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Go-
spodarczego. Przedmiotowa Strategia wskazuje specyfikę danego obszaru, cele, 
zadania i środki realizacji. Dokument ten uwzględnia specyfikę społeczno-
gospodarczą oraz funkcjonalną i przestrzenną rozpatrywanego obszaru i stanowić 
będzie instrument umożliwiający podjęcie wspólnych działań na rzecz rozwiązy-
wania problemów społeczno-gospodarczych ORSG Powiatu Sępoleńskiego. Ponad-
to Strategia uwzględnia różne źródła finansowania, a w odniesieniu do przedsię-
wzięć realizowanych w ramach alokacji dla polityki terytorialnej w Regionalnym 
Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 
uwzględnia zarówno inwestycje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
jak i Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Opracowana Strategia jest spójna ze strategią rozwoju województwa oraz 
krajowymi i wspólnotowymi dokumentami strategicznymi czy programowymi, a jej 
celem nadrzędnym jest rozwiązywanie problemów danego obszaru. W procesie 
opracowania strategii zapewniona została ścisła współpraca z Samorządem Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego. Ponadto, w proces przygotowania i realizacji 
Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego za-
angażowane zostały wszystkie instytucje i podmioty, które mogą mieć wpływ na 
poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej ORSG Powiatu Sępoleńskiego, m.in. jst, 
organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni oraz gospodarczy, 
instytucje rynku pracy, organizacje skupiające pracodawców, instytucje pomocy i 
integracji społecznej, Lokalna Grupa Działania, szkoły i placówki prowadzące 
kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkanio-
we, kościoły i związki wyznaniowe. 

Strategia ma służyć, jako skuteczne narzędzie w procesie rozwoju Powia-
tu. Dzięki powiązaniu jej celów z planowanymi do realizacji działaniami, zapewnio-
na zostanie ich kompleksowość oraz znacznie lepsza efektywność gospodarowania 
zasobami i środkami finansowymi. Strategia, oprócz wskazania kierunków rozwoju, 
stanowić ma podstawowy instrument służący pozyskaniu funduszy unijnych oraz 
krajowych środków finansowych w perspektywie finansowej 2014 – 2020. Strate-
gia po uzyskaniu pozytywnej opinii IZ RPO WK-P, jest podstawą do uruchomienia 
konkursów z tzw.: „kodem dostępu”.  

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleń-
skiego pozwala na identyfikację i charakterystykę specyfiki obszaru, jak też określa 
kierunki rozwoju oraz wskazuje najważniejsze priorytety inwestycyjne. Dokument 
ten będzie stanowił ważne narzędzie informowania, wdrażania, koordynowania i 
kontroli w odniesieniu do procesu rozwojowego. 

W szczególności Strategia umożliwia: 
 identyfikację i formułowanie problemów ważnych dla danego obszaru 

wraz ze wskazaniem sposobów ich rozwiązywania lub łagodzenia, 
 formułowanie celów rozwoju, 
 kreowanie nowych sposobów działania, 
 wskazywanie zagadnień gospodarczych, w tym problemów istotnych dla 

tego obszaru, 
 wskazanie rodzajów działań ukierunkowanych na poprawę jakości życia, 
 zidentyfikowanie i podjęcie działań na rzecz wzmocnienia i utrzymania 

stałej przewagi konkurencyjnej, 
 wykreowanie instrumentów na rzecz sprawnego zarządzania. 
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Zadaniem strategii jest dostarczenie podstaw racjonalnego działania. Stra-

tegia opracowana została w oparciu o proces planowania przyszłego rozwoju. Stra-
tegia stanowi jakościową koncepcję przyszłości, jest zbiorem celów i zadań oraz 
głównych przedsięwzięć koniecznych, by powiat sępoleński, jako zidentyfikowany 
obszar funkcjonalny, stał się nowoczesnym, przyjaznym środowisku przyrodnicze-
mu i mieszkańcom, konkurencyjnym gospodarczo – regionem województwa ku-
jawsko-pomorskiego.  
Współdziałanie Powiatu oraz pozostałych jednostek terytorialnych zainicjowano 
Porozumieniem zawartym dnia 03 września 2014 r. Efektem tego Porozumienia 
jest Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego. 
Strategia ta jest odpowiedzią samorządów Gmin: Kamień Krajeński, Sępólno Kra-
jeńskie, Sośno i Więcbork oraz Powiatu Sępoleńskiego na wyzwania, jakie niesie za 
sobą nowa perspektywa finansowa budżetu UE na lata 2014-2020.  

Wsparcie trafia na realizację przedsięwzięć m.in. z zakresu efektywności 
energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej, gospodarki wodno-ściekowej, rewita-
lizacji społeczno-gospodarczej, edukacji przedszkolnej i zawodowej oraz projek-
tów zmniejszających bezrobocie.  

Realizacja założeń przyję-
tych w dokumencie wg 
stanu na dzień 31 grudnia 
2018 r.  

Strategia jest aktualizowana na posiedzeniach Komitetu Sterującego, w skład któ-
rego wchodzą Starosta, Burmistrzowie i Wójt. W 2018 r. odbyło się 5 posiedzeń. 
Aktualizacje wynikają głównie ze zmian kwot w projektach lub wprowadzaniu no-
wych propozycji projektowych. Obecnie na liście projektów podstawowych znajdu-
je się 41 propozycji projektowych, z których 24 otrzymały dofinansowanie. 

Najważniejsze działania 
podejmowane w roku 2018  

Lista zadań, które Powiat zgłosił na listę podstawową wraz ze stanem realizacji w 
tabeli poniżej: 

 

Lista zadań, które Powiat zgłosił na listę podstawową: 

L.p. Nazwa zadania 
Wartość 

całkowita 
Wartość dofi-
nansowania 

Stan realizacji 

1. Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej powiatu 

sępoleńskiego 
660 573,73 357 814,45 

Termomodernizacja 4 budynków (Po-
radnia Sępólno, DPS Suchorączek, La-

boratorium i Prosektorium Szpitala 
Więcbork. Zadanie zakończone. 

2. 
Termomodernizacja obiektów 

użyteczności publicznej powiatu 
sępoleńskiego – budynek 

Warsztatów Terapii Zajęciowej 

746 383,72 607 210,17 
Termomodernizacja obiektu na ul. 

Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim. 
Zadanie zakończone. 

3. Doposażenie szkół kształcenia 
zawodowego na potrzeby pra-
cowni kształcenia zawodowego 

998 899,82 849 064,84 

Wyposażenie pracowni przedmioto-
wych w ZSP Sępólno, CKZiU Więc-

bork, ZSCKR Sypniewo). Projekt za-
kończony. 

4. Mój start w życie zawodowe 
2017-2018 

1 294 
160,02 1 100 036,01 

Kursy i szkolenia dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych (ZSP Sępólno i 
CKZiU Więcbork). Projekt aktualnie 

realizowany (do 2020 r.) 

5. 

Wspieranie uczniów zagrożo-
nych przedwczesnym wypad-

nięciem z systemu oświaty oraz 
o specjalnych potrzebach edu-

kacyjnych 

118 000,0 99 886,00 
Zajęcia dla uczniów z trudnościami w 

nauce w Poradni. Projekt w fazie 
przygotowania – konkurs 10.2019 

6. 
Przyszłość w naszych rękach 405 601,38 344 761,17 

Projekt Liceum w Sępólnie i w Więc-
borku (zajęcia dodatkowe), projekt 
otrzymał dofinansowanie w lutym 
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2019 r. 
Źródło: opracowanie własne Stanowisko ds. (…) projektów unijnych 

 

VI. Realizacja zadań powiatu, wraz z informacją o realizacji polityk, programów i strategii dotyczących 
tych zadań.  

Nazwa zadania Edukacja publiczna. 
Czy dla zadania została opracowana polityka/ strategia/program. Jeżeli tak, wskazać nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz jego podstawowe założenia i stan realizacji na koniec 2018 r. Jeżeli nie, wskazać czy w 
innym dokumencie powiatu o takim charakterze są odniesienia do realizacji zadania z danego obszaru i wskazać 
stan realizacji na koniec 2018 r. 

Nie dotyczy 

Jednostki organizacyjne po-
wiatu/komórki organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO W SĘPÓLNIE 
KRAJEŃSKIM, UL MŁYŃSKA 42, 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE, TEL. 52 388 21 54,  
2. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. J. KORCZAKA W WIĘCBORKU, 
UL. POCZTOWA 14A, 89-410 WIĘCBORK  
3. CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WIĘCBORKU, 
UL. POCZTOWA 14B, 89-410 WIĘCBORK, TEL. 52 389 71 60,  
4. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM 
UL. PRZEMYSŁOWA 15, 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE, TEL. 52 388 21 07, 
5. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM- KSZTAŁCENIE SPECJALNE 
UL. HALLERA 29, 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE,  
6. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM, 
UL. WOJSKA POLSKIEGO 20, 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE. 
7. Wydział Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiato-
wego w Sępólnie Krajeńskim 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania w 
2018 r.  

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO W SĘPÓLNIE 
KRAJEŃSKIM (LICZBA UCZNIÓW: 110, LICZBA ODDZIAŁÓW: 4) ·Swoim uczniom 
szkoła proponuje bloki przedmiotowe: medyczny (biologia, chemia, język obcy), 
humanistyczno-prawny (język polski, historia, geografia, język obcy), ekonomicz-
ny (matematyka, geografia, język obcy) lub inny zgodny z zainteresowaniami 
uczniów. Szkoła współpracuje m.in. z Wyższą Szkołą Zarządzania Środowiskiem 
w Tucholi, Szkołą Aspirantów Pożarnictwa w Poznaniu, Wojskową Akademią 
Techniczną  
w Warszawie, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Bydgoszczy. 
Uczniowie LO osiągają najlepsze wyniki egzaminu maturalnego w Powiecie Sępo-
leńskim i lepsze od uczniów liceów z sąsiednich powiatów. 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANUSZA KORCZAKA W WIĘCBORKU (LICZBA 
UCZNIÓW: 137, LICZBA ODDZIAŁÓW: 5) ·LO w Więcborku, to idealny wybór dla 
osób, które chcą połączyć solidne przygotowanie do matury z rozwojem pasji hu-
manistycznych i językowych. Dla uczniów, którzy chcą poszerzyć wiedzę z przed-
miotów przyrodniczych lub ścisłych i przygotować się do podjęcia studiów na 
kierunkach medycznych lub politechnicznych. Dla wszystkich, którzy chcą stu-
diować lub podjąć pracę w służbach mundurowych (policja, straż graniczna, 
wojsko, służby więzienne) oraz administracji państwowej i samorządowej lub w 
sektorze bezpieczeństwa. Dla tych, którzy nie mają sprecyzowanych planów 
edukacyjno- zawodowych, a chcą solidnie przygotować się do matury i rozwijać 
swoje pasje. 
Rozszerzenia z przedmiotów humanistycznych do wyboru: język polski, historia, 
WOS. Rozszerzona nauka języków obcych: angielski, niemiecki. 
Rozszerzona nauka wybranych przedmiotów przyrodniczych: biologia, chemia, 
fizyka, geografia. Rozszerzenia z przedmiotów ścisłych: matematyki i/lub infor-
matyki. 
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CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WIĘCBORKU 
(LICZBA UCZNIÓW: 360, LICZBA ODDZIAŁÓW: 14) ·Technikum kształci w zawo-
dach: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastro-
nomicznych, technik informatyk, technik handlowiec, technik logistyk. W szkole 
branżowej działają klasy: sprzedawca, kucharz, wielozawodowa. Szkoła, jako 
jedyna w powiecie sępoleńskim, widnieje w rankingu najlepszych techników 
województwa kujawsko-pomorskiego. 
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM (LICZBA 
UCZNIÓW: 251, LICZBA ODDZIAŁÓW: 11) ·Szkoła branżowa kształci w zawo-
dach: mechatronik, ślusarz, sprzedawca, fryzjer, monter sieci, instalacji i urzą-
dzeń sanitarnych, murarz, ogrodnik, piekarz, stolarz, tapicer, krawiec. W szkole 
działa technikum kształcące w zawodach: technik mechatronik, technik budowy 
dróg, technik budownictwa, technik obsługi turystycznej. Szkoła współpracuje z 
Wyższą Szkołą Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, Wojskową Akademią Tech-
niczną w Warszawie, Uniwersytetem Technologiczno Przyrodniczym w Bydgosz-
czy oraz 40 zakładami pracy szkolącymi pracowników młodocianych. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM -SZKOŁA SPECJALNA (LICZBA 
UCZNIÓW: 123, LICZBA ODDZIAŁÓW: 18) ·Szkoła maksymalnie wykorzystuje 
indywidualne możliwości uczniów, kreuje i uaktywnia, wspiera, rozwija zdolności 
i zainteresowania. Uczniowie uczestniczą w licznych konkursach i olimpiadach 
przedmiotowych, zawodach sportowych, przeglądach artystycznych, wystawach 
i konkursach plastycznych, konkursach grafiki komputerowej o zasięgu lokalnym, 
wojewódzkim i ogólnopolskim. Biorą udział w wycieczkach, zlotach, biwakach. 
Współtworzą bogate życie kulturalne szkoły: organizują uroczystości, konkursy, 
spotkania, debaty uczniowskie, imprezy integracyjne. Realizują ogólnopolskie 
programy bezpieczeństwa, wartości itp. Uczestniczą w projektach edukacyjnych. 
W szkole aktywnie działa Samorząd Uczniowski, biblioteka szkolna, drużyna 
harcerska” Nieprzetartego Szlaku Słoneczni", klub sportowy „Herkules", których 
praca wspierana jest przez Dyrektora i Radę Pedagogiczną. Dzięki wzajemnej 
współpracy szkoła osiąga wiele sukcesów. Co roku uczniowie uczestniczą w róż-
nych Przeglądach Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży zdobywając wyróż-
nienia i nagrody za prace plastyczne, przedstawienia teatralne, występy wokalne 
i recytatorskie. Szkoła gwarantuje zakwaterowanie w internacie. 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM 
Do głównych zadań PPP należy diagnozowanie dzieci i młodzieży, udzielanie 
dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej. Ponadto realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających 
wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki w tym wspie-
ranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych. 
PPP udziela dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej w obszarze wychowania i kształcenia od momentu urodzenia 
dziecka do chwili ukończenia szkoły podstawowej. Głównym celem pomocy jest 
wspieranie potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do aktywnego peł-
nego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz środowisku spo-
łecznym. W swojej działalności PPP dąży do systematycznego poszerzania oferty 
programowej. 

Inwestycje realizowane 
w obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) w 
roku sprawozdawczym 

Remonty w szkołach wg zestawienia poniżej 

 

 REMONTY W SZKOŁACH: 

Nakłady na remonty w Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim 
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Zakup materiałów do napraw bieżących (materiały do remontów klas) 1254,47 

Zakup usług remontowych (przegląd systemu alarmowego, naprawa drukarki i sieci komputero-
wej, wykonanie przyłącza światłowodowego, remont instalacji wod.-kan. 4910,00 

SUMA: 6 164,47 
Źródło: opracowanie własne Wydział EK i BWOFPO 
 
Nakłady na remonty w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku 

Zakup materiałów do napraw bieżących (drobne naprawy, remont drzwi, farby) 7 638,65 

Zakup usług remontowych (remont kopiarki, konserwacja samochodu, naprawa komputera) 1 745,48 
Internat – prace remontowe 483,12 

SUMA: 9 867,25 
Źródło: opracowanie własne Wydział EK i BWOFPO 

Nakłady na remonty w Zespole Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim 
Zakup materiałów do napraw bieżących (cyfry na drzwi, odnowienia podłogi, naprawa drzwi, bramy) 2 749,06 

Zakup usług remontowych (konserwacja kopiarki, system alarmowy) 3 378,00 
SUMA: 6 127,06 

Źródło: opracowanie własne Wydział EK i BWOFPO 
 
Nakłady na remonty w Liceum Ogólnokształcącym w Więcborku 

Zakup materiałów do napraw bieżących (remont łazienki, farby) 670,69 
Zakup usług remontowych (naprawa projektora i komputerów) 1 471,40 

SUMA: 2 142,09 
Źródło: opracowanie własne Wydział EK i BWOFPO 

 WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W SZKOŁACH, DLA KTÓRYCH POWIAT SĘPOLEŃSKI JEST 
ORGANEM PROWADZĄCYM 

Wyniki egzaminu maturalnego w LO Sępólno Krajeńskie 

EGZAMIN PISEMNY PRZYSTĄPIŁO ZDAŁO PROCENT UCZNIÓW, KTÓRZY ZDALI ŚREDNI WYNIK 

J. POLSKI 43 43 100% 58,06% 

MATEMATYKA 43 42 97,68% 55,53% 

J. ANGIELSKI 30 30 100% 80,06% 

J. NIEMIECKI 13 13 100% 72,61% 

EGZAMIN USTNY  

J. POLSKI 43 43 100% 65,41% 

J. ANGIELSKI 30 29 96,67% 64,23% 

J. NIEMIECKI 13 13 100% 71,29% 
Źródło: opracowanie własne Wydział EK 

 
 
 
Wyniki egzaminu maturalnego w LO Więcbork 

EGZAMIN PISEMNY PRZYSTĄPIŁO ZDAŁO PROCENT UCZNIÓW, KTÓRZY ZDALI ŚREDNI WYNIK 

J. POLSKI 59 57 94,92% 61,36% 

MATEMATYKA 59 51 86,44% 55,01% 

J. ANGIELSKI 53 52 98,11% 69,17% 

J. NIEMIECKI 6 5 83,33% 51,00% 

EGZAMIN USTNY  

J. POLSKI 58 + 1 ZWOLNIONY 58 100% 53,50% 
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J. ANGIELSKI 52 + 1 ZWOLNIONY 50 96,15% 70,33% 

J. NIEMIECKI 6 6 100% 60,00% 
Źródło: opracowanie własne Wydział EK 

 
Wyniki egzaminu maturalnego w CKZiU Więcbork 

EGZAMIN PISEMNY PRZYSTĄPIŁO ZDAŁO PROCENT UCZNIÓW, KTÓRZY ZDALI 
ŚREDNI WY-

NIK 

J. POLSKI 34 32 94,10 47 

MATEMATYKA 34 22 64,7 37 

J. ANGIELSKI 30 28 93,3 59 

J. NIEMIECKI 4 3 75 37 

EGZAMIN USTNY     

J. POLSKI 34 33 97,06 55,4 

J. ANGIELSKI 30 30 100 62,33 

J. NIEMIECKI 4 4 100 37,5 
Źródło: opracowanie własne Wydział EK 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 

TYP SZKOŁY PRZYSTĄPIŁO ZDAŁO % 

TECHNIKUM 16 15 93 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 58 44 75 

SZKOŁA POLICEALNA 14 12 85 
ZSP SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE 

RAZEM 88 71 80 

TECHNIKUM 124 79 63,71 CKZiU WIĘCBORK 
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 22 17 77,27 

Źródło: opracowanie własne Wydział EK 

 

Nazwa zadania Promocja i ochrona zdrowia. 
Czy dla zadania została opra-
cowana polityka/ strate-
gia/program.  
Jeżeli tak, wskazać na-
zwę/datę/tryb przyjęcia da-
nego dokumentu oraz jego 
podstawowe założenia i stan 
realizacji na koniec 2018 r. 
Jeżeli nie, wskazać czy w in-
nym dokumencie powiatu 
o takim charakterze są odnie-
sienia do realizacji zadania z 
danego obszaru i wskazać 
stan realizacji na koniec 2018 
r. 

 
Projekty zrealizowane przez Szpital Powiatowy w Więcborku: 
 
1) Projekt- „Doposażenie Pracowni Endoskopii Szpitala Powiatowego w Więc-
borku”- dofinansowanie przyznane w XI.2017r.  
 
2) „Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i 
doposażenie Szpitala Powiatowego im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego w Więcbor-
ku”. Umowa na dofinansowanie projektu podpisana 23.05.2018r.  

Jednostki organizacyjne po-
wiatu/komórki organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

NOVUM – MED Sp. z o.o. w Więcborku 
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Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania w 
2018 r.  

1. Projekt „Doposażenie Pracowni Endoskopii..” został zakończony we wrześniu 
2018r.  
Cele projektu:  
- poprawa standardu wyposażenia medycznego pracowni ambulatoryjnych,   
- dostosowanie wykonywanych procedur medycznych do wymagań zawartych w 
obowiązujących aktach prawnych, 
- poprawa efektywności diagnozowania pacjentów, 
- uniknięcie bądź też skrócenie czasu i kosztów hospitalizacji pacjentów, 
- zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń i usług zdro-
wotnych niewymagających hospitalizacji poprzez wzrost liczby sprzętu, którym 
w jednym czasie można przeprowadzić większą ilość badań; 
- zwiększenie komfortu pracy personelu medycznego i możliwość szybszego 
diagnozowania pacjentów. 
Efekty projektu: 
Realizacja projektu zapewni i poprawi dostępność do specjalistycznych badań, w 
wyniku, czego znacznie wzrośnie, jakość świadczeń zdrowotnych. Oferta diagno-
styczna Szpitala ulegnie polepszeniu, poprawi się, jakość wykonywanych usług 
(precyzyjność/dokładność badań, przyspieszenie procesu diagnostycznego, po-
prawa efektywności leczenia, zagwarantowanie ciągłości opieki medycznej)., a 
co najważniejsze zwiększy dostępność i efektywność do oferowanych świadczeń 
medycznych na poziomie ambulatoryjnym. 
2. „Podniesienie jakości ….” – w trakcie przygotowania do kolejnego przetargu 
celem wyłonienia wykonawcy na prace budowlane. 

Inwestycje realizowane 
w obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) w 
roku sprawozdawczym 

jak wyżej 

 

Nazwa zadania Pomoc społeczna. 

Czy dla zadania została opra-
cowana polityka/ strate-
gia/program.  
Jeżeli tak, wskazać na-
zwę/datę/tryb przyjęcia da-
nego dokumentu oraz jego 
podstawowe założenia i stan 
realizacji na koniec 2018 r. 
Jeżeli nie, wskazać czy w in-
nym dokumencie powiatu 
o takim charakterze są odnie-
sienia do realizacji zadania z 
danego obszaru i wskazać 
stan realizacji na koniec 2018 
r. 

1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Sępoleńskiego na 
lata 2014 – 2021 została przyjęta Uchwałą Nr XLVII/314/2014 Rady Powiatu w 
Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 wrześnie 2014r.  
Strategia zawiera 4 cele strategiczne: 
1. Zintegrowany system wsparcia rodziny. 
2. Ograniczenie bezrobocia oraz ubóstwa. 
3. Wsparcie osób niepełnosprawnych i długotrwale chorych. 
4. Doskonalenie i tworzenie warunków organizacyjnych do realizacji zadań 
z zakresu pomocy społecznej oraz usprawnienie systemu komunikacji i współ-
pracy pomiędzy realizatorami pomocy społecznej.  
Wyznaczone zostały również cele operacyjne określone jako etapy realizacji 
celów strategicznych.  
2. Ocena zasobów pomocy społecznej 
W oparciu o analizę sytuacji społecznej i demograficznej powiatu tut. PCPR przy-
gotowuje ocenę zasobów pomocy społecznej, a następnie przedstawia radzie 
powiatu co roku, do dnia 30 kwietnia ocenę zasobów pomocy społecznej. Ocena 
zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowa-
nia budżetu na rok następny. Narzędzie jest dość obszerne i swoim zasięgiem 
znacznie wykracza poza obszar pomocy społecznej. Zawiera zagadnienia związa-
ne między innymi z sytuacją demograficzną, lokalnym rynkiem pracy oraz infra-
strukturą powiatową.  
3. Powiatowy program przeciwdziałania przemocy rodzinie 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie opracowało powiatowy program prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na 
lata 2017-2022. Program został przyjęta Uchwałą Nr XXIX/146/2017 Rady Powia-
tu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 lutego 2017 r. Adresatami programu są m.in. 
ofiary przemocy w rodzinie, w tym dzieci, sprawcy przemocy w rodzinie oraz 
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instytucje zajmujące się szeroko rozumianą pomocą rodzinie. Realizacja progra-
mu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zakłada następujące kierunki działań: 
działania profilaktyczne, działania interwencyjne, działania wspierające, jak rów-
nież działania korekcyjno- edukacyjne. 
4. Program korekcyjno-edukacyjny 
Z uwagi na fakt, że przemoc w rodzinie jest zjawiskiem, które dotyczy coraz 
większej grupy osób zarówno ofiar jak i sprawców przemocy w 2018r. tut. PCPR 
realizowało program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w 
rodzinie wynikający z art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 
rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. z 2015r., poz. 1390), w celu poprawy sytu-
acji życiowej tej osoby oraz jej rodziny. 

Jednostki organizacyjne po-
wiatu/komórki organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

1. Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku, Suchorączek 51, 
89-410 Więcbork. Jednostka przeznaczona dla 75 mężczyzn przewlekle psy-
chicznie chorych. 
2. Dom Pomocy Społecznej (Kamień Krajeński, ul. Podgórna 2) dla osób prze-
wlekle somatycznie chorych przeznaczony dla 70 osób (kobiet i mężczyzn), oraz 
dla 9 osób w Mieszkaniach Chronionych. 
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy, Komenda 
Powiatowa Policji, Warsztat Terapii Zajęciowej, Domy Pomocy Społecznej, 
Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci, Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna, Stowarzyszenia 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania w 
2018 r.  

1. Jednostka świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające zgodnie z 
obowiązującym standardem. W roku 2018 udzielono świadczeń dla 80 osób 
(stan mieszkańców na 01.01.2018r -75 osób, na 31.12. 2018r -74 osoby, w ciągu 
roku zmarło 6 osób a 5 nowych przybyło). Wykonanie budżetu za 2018r wynosiło 
3.405.993,10 zł. 
 
2. Stan na początek roku w Domu Pomocy Społecznej (Kamień Krajeński, ul. 
Podgórna 2) 71 osób. W ciągu roku przyjęto 19 osób, odeszło 21 osób. Stan na 
koniec roku: 69 osób (32 kobiety, 37 mężczyzn). 
Do Mieszkań Chronionych przyjęto 5 osób. 
 
Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej: 3.199.381,96 zł 
- wydatki inwestycyjne i związane z realizacją projektów unijnych: 463.585,87 zł 
Razem wydatki: 3.662.967,83 zł. 
 
3. 1. Zgodnie z zapisami Strategii rozwiązywania problemów społecznych, mo-
nitoring prowadzony jest w cyklu rocznym. Sprawozdania z monitoringu opra-
cowywane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeń-
skim z siedzibą w Więcborku. Bezpośrednie postępy w realizacji poszczególnych 
celów strategii określone są w oparciu o przyjęte wskaźniki monitorowania. 
3.2.  Informację na temat oceny zasobów pomocy społecznej sporządza się co 
roku na podstawie danych tut. PCPR oraz uzyskanych między innymi z podmio-
tów i jednostek organizacyjnych funkcjonujących na terenie Powiatu Sępoleń-
skiego. Zasoby pomocy społecznej na terenie Powiatu Sępoleńskiego są zadowa-
lające, szczególnie w zakresie pomocy instytucjonalnej w odniesieniu do zadań 
własnych powiatu, określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz ustawie o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
Złożoność problemów, jakie występują w Powiecie Sępoleńskim, wymaga stałe-
go podnoszenia, jakości usług kierowanych do różnych grup społecznych, po-
dejmowanie nowych rozwiązań oraz współpracy z innymi instytucjami i organi-
zacjami pozarządowymi. 
3.3. Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 
ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2022  
- działania profilaktyczne odbywają się m.in. poprzez podnoszenie wrażliwości 
społecznej wobec przemocy w rodzinie m.in. w wyniku podnoszenia kompeten-
cji służb zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie na terenie Powiatu 
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Sępoleńskiego. W celu udoskonalenia sposobów udzielania pomocy osobom 
doświadczającym przemocy i ich najbliższemu otoczeniu organizowane są szko-
lenia, skierowane do kadry pomocy społecznej z terenu Powiatu Sępoleńskiego 
zajmującej się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Dodatkową wartością 
organizowanych szkoleń jest określenie i promowanie dobrych praktyk, wymia-
na doświadczeń, w tym wymiana informacji dotyczących różnych regulacji praw-
nych, sankcji i osiąganych rezultatów mających na celu zapobieganie i zwalczanie 
wszelkich form przemocy wobec dzieci, młodzieży i osób dorosłych.  
         W ramach realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie tut. 
PCPR prowadzi również działania wspierające m.in. poprzez bieżące informowa-
ne o możliwości uzyskania pomocy, osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 
Realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2018r. oparta była 
również na udzielaniu informacji o możliwościach podjęcia dalszych działań 
mających na celu poprawę sytuacji osoby, co, do której istnieje podejrzenie, że 
jest dotknięta przemocą w rodzinie oraz o możliwościach uzyskania pomocy i 
wsparcia w instytucjach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób do-
tkniętych przemocą w rodzinie. Działania podejmowane przez Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie, o których mowa powyżej mają na celu m.in. zwiększenie 
skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Powiecie Sępoleńskim, 
podniesienie, jakości usług kierowanych do osób dotkniętych przemocą w rodzi-
nie oraz inicjowanie i wspieranie czynności polegających na podnoszeniu świa-
domości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie. 
3.4. Program korekcyjno-edukacyjny realizowany był w miesiącach maj – lipiec 
2018r. Całkowity koszt realizacji programu został pokryty z budżetu Wojewody i 
wyniósł 8.460,00zł. Deklarację uczestnictwa w programie zgłosiło 10 osób, 
uczestniczyło w nim 6 osób, 4 osoby ukończyły program. Dzięki realizacji pro-
gramu osoby stosujące przemoc w rodzinie zostały poddane oddziaływaniom, 
mającym na celu przyjęcie postaw wolnych od przemocy, zapewniających bez-
pieczeństwo osobom pokrzywdzonym. Zadaniem programu było również wpro-
wadzenie w życie działań mających na celu zwrócenie uwagi społeczeństwu na 
zjawisko przemocy w rodzinie oraz zwiększenie profesjonalizmu służb społecz-
nych w udzielaniu pomocy ofiarom przemocy, a także w podejmowaniu odpo-
wiednich działań wobec sprawców. 

Inwestycje realizowane 
w obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) w 
roku sprawozdawczym. 

Realizacja projektu pn. „Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Spo-
łecznej na działce 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński” - część 
kosztów związanych z budową windy oraz kompleksowa adaptacja piętra na 
potrzeby 2 mieszkań chronionych dla 9 osób po 65. roku życia 

 

 

Nazwa zadania Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej. 
Czy dla zadania została opra-
cowana polityka/ strate-
gia/program.  
Jeżeli tak, wskazać na-
zwę/datę/tryb przyjęcia da-
nego dokumentu oraz jego 
podstawowe założenia i stan 
realizacji na koniec 2018 r. 
Jeżeli nie, wskazać czy w in-
nym dokumencie powiatu 
o takim charakterze są odnie-
sienia do realizacji zadania z 
danego obszaru i wskazać 
stan realizacji na koniec 2018 
r. 

1. Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2018 roku opracowało Powiatowy 
Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Sępoleńskiego na lata 
2018-2020, który został przyjęta Uchwałą Nr XLI/212/2018 Rady Powiatu w 
Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 stycznia 2018r.   
          Opracowanie powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej, który 
uwzględnia lokalne uwarunkowania i nakreśla kierunki działań w perspektywie 
3–letniej, których głównym celem jest rozbudowanie i wspieranie istniejącego 
systemu pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej, ze szczególnym uwzględ-
nieniem pieczy rodzinnej oraz organizowanie wsparcia osobom usamodzielnia-
nym, opuszczającym pieczę zastępczą. Zakładane rezultaty realizacji programu 
to: 
1) zmniejszenie liczby dzieci z terenu Powiatu Sępoleńskiego umieszczanych w 
pieczy zastępczej; 
2) zwiększenie liczby dzieci wracających z pieczy zastępczej do rodziny biologicz-
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nej; 
3) zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat wartości rodziny, 
rodzicielstwa zastępczego poprzez podejmowanie działań profilaktycznych i 
promujących wartości rodzinne; 
4) zwiększenie liczby niezawodowych rodzin zastępczych; 
5) utworzenie zawodowych rodzin zastępczych; 
6) zmniejszenie liczby dzieci w wieku poniżej 10 roku życia przebywających w 
instytucjonalnej pieczy zastępczej; 
7) zawieranie umów z rodzinami pomocowymi i ich finansowanie na czas nie 
sprawowania opieki przez rodziny zastępcze zawodowe i prowadzącego rodzin-
ny dom dziecka; 
8) zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, celem udzielania 
pomocy rodzinom sprawującym pieczę zastępczą w realizacji ich zadań oraz 
współpracy z asystentami rodziny zatrudnionymi w gminach na terenie powiatu 
sępoleńskiego; 
9) wsparcie funkcjonujących rodzin zastępczych poprzez organizowanie specjali-
stycznych szkoleń mających na celu podniesienie ich kompetencji opiekuńczo-
wychowawczych, prowadzenie grup wsparcia, zapewnianie dostępu do specjali-
stycznej pomocy i przyznawanie dodatkowych świadczeń dla rodzin zastępczych; 
10) większe zaktywizowanie osób usamodzielnianych do uczestnictwa w życiu 
społecznym, kontynuowania nauki, uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz 
podejmowania pracy; 
11) zapewnienie kompleksowej pomocy osobom usamodzielnianym oraz więk-
sze wsparcie w realizacji indywidualnych programów usamodzielnienia, w tym 
poprzez wsparcie rzeczowe i finansowe. 
 
2. Zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 
W roku 2018 PCPR zatrudniał trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 
w ramach umów cywilnoprawnych.  
          Na pokrycie kosztu wynagrodzenia koordynatorów pozyskało środki finan-
sowe w formie dotacji celowej w wysokości 12.418,00 zł w ramach Resortowego 
Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2018 pn. „Asy-
stent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Ogółem koszt wyna-
grodzenia w 2018r. wyniósł 44.400,00 zł, wkład własny Powiatu Sępoleńskiego 
do realizowanego projektu wyniósł 31.982,00 zł. 
3. Realizacja projektu pn. „Rodzina w Centrum” w okresie od lipca 2016r. do 
czerwca 2018r. i „Rodzina w Centrum 2” w okresie od lipca 2018r. do czerwca 
2020r.  
         Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2018r. uczestniczyło w realizacji 
projektu partnerskiego Województwa Kujawsko–Pomorskiego /Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu „Rodzina w Centrum” w okresie od lipiec 
2016r. do czerwiec 2018r. oraz „Rodzina w Centrum 2” w okresie od lipiec 
2018r. i trwać będzie do czerwca 2020r. Projekt realizowany jest w ramach RPO 
WKP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 
9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług 
społecznych. Głównym liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 
Toruniu.  
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy za-
stępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla 
rodzin w województwie kujawsko – pomorskim. Głównymi beneficjentami są: 
wychowankowie rodzin zastępczych, rodziny zastępcze, rodziny naturalne, usa-
modzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej. 
Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. Rekrutacja prowadzona jest w 
sposób ciągły do zakończenia działań  
w projekcie. 

Jednostki organizacyjne po-
wiatu/komórki organizacyjne 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
2. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Sę-
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w jednostkach realizujące 
zadanie. 

pólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku 
Al. 600-lecia 9, 89 – 410 Więcbork (w strukturach CAPOW – dwie 30 – osobowe 
placówki opiekuńczo-wychowawcze w Więcborku i Małej Cerkwicy) 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania w 
2018 r.  

1.1. W realizację programu nałożono nacisk na zadania wynikające z ustawy oraz 
na działania profilaktyczne i międzyinstytucjonalną współpracę, których celem 
jest wyposażenie rodzin i wychowanków w kompetencje pozwalające im w przy-
szłości na funkcjonowanie poza systemem pomocy społecznej.  
W 2018 roku została przekształcona rodzina zastępcza niezawodowa w rodzinę 
zastępczą zawodową. Rodzina sprawuje opiekę nad trójką dzieci z terenu nasze-
go powiatu. Umowa została zawarta do dnia 31 stycznia 2022 roku. 
2. Wsparciem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu 
Sępoleńskiego w 2018 r. zostało objętych 39 rodzin zastępczych, w których 
przebywało 60 dzieci. 
3. Podjęte działania w 2018 r. w ramach projektu to: wsparcie specjalistyczne 
psychologa, pedagoga, psychiatry, radcy prawnego, terapia rodzinna, warsztaty 
dla rodzin zastępczych  
i rodzin naturalnych, zajęcia animacyjne dla dzieci, grupa wsparcia, wyjazdy 
edukacyjne, superwizja, warsztaty dla usamodzielnianych wychowanków, warsz-
taty „Moje emocje” dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej, bony eduka-
cyjne, spotkania dotyczące rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej, utworzenie 
mieszkania wspomaganego treningowego dla osób opuszczających pieczę za-
stępczą. 
 
2.1. Działalność opiekuńczo – wychowawcza 
W ramach działalności w 2018r w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
przebywało 60 – dzieci. Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze są całodobowymi 
placówkami opiekuńczo – wychowawczymi socjalizacyjnymi, przeznaczonymi dla 
dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej przeznaczone 
dla dzieci powyżej 10 roku życia do pełnoletniości. 
W 2018r Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze zapewniały dzieciom 
całodobową opiekę i wychowanie odpowiednią do ich potrzeb, warunków 
rozwojowych, zaspokajały ich niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, 
emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewniały korzystanie z 
przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i 
kształcenia. Przygotowywały do samodzielnego życia.  Domy realizowały swoje 
cele współpracując z rodziną wychowanka, asystentem rodziny, organizatorami 
rodzinnej pieczy zastępczej, ośrodkami pomocy społecznej właściwymi ze 
względu na miejsce zamieszkania lub pobyt rodziców dzieci, sądami rodzinnymi, 
ośrodkami adopcyjnymi i innymi jednostkami pomocy społecznej oraz 
instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. W 2018r Placówki zapełniały 
warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci zaspokajając potrzeby 
emocjonalne kompensujące brak domu rodzinnego. W organizacji prawidłowego 
procesu opiekuńczo-wychowawczego brali udział wychowawcy, pracownik 
socjalny, oraz specjaliści z Centrum Administracyjnego w osobach pedagoga i 
psychologa. 

Podstawowymi formami działalności opiekuńczo-wychowawczej w POW były: 
1) zajęcia tematyczne i dydaktyczne prowadzone w poszczególnych 
grupach; 
2) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne organizowane dla 
wychowanków mających trudności w nauce, wspomagające ich rozwój; 
3) zajęcia higieniczno-porządkowe; 
4) zajęcia socjalizacyjne, terapeutyczne, rekompensujące brak 
wychowania w środowisku rodzinnym i przygotowujące do życia w 
społeczeństwie. 
5) Zajęcia kulinarne celem wdrożenia wychowanków do samodzielnego 
życia; 
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6) Uczenie wychowanków samodzielności podczas samodzielne 
załatwianie spraw urzędowych, szkolnych.  

POW zapewniały swoim wychowankom pomoc w nauce, w odrabianiu zadań 
domowych oraz w miarę potrzeb udział w zajęciach wyrównawczych. Nasi wy-
chowankowie w 2018r wyjeżdżali na wycieczki szkolne, oraz zorganizowane 
wakacje na terenie Polski. Brali udział w ogólnopolskich i zawodach sportowych, 
zajmując czołowe miejsca. 
W 2018r współpracowaliśmy ze sponsorami, dzięki czemu wzbogacaliśmy nasze 
domy w sprzęt AGD i inne przedmioty domowego użytku. 

Inwestycje realizowane 
w obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) w 
roku sprawozdawczym. 

1. Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp-
czej z dnia 9 czerwca 2011 r. w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socja-
lizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego można umie-
ścić, w tym samym czasie, łącznie nie więcej niż 14 dzieci oraz osób, które osią-
gnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 
ust. 2, z zastrzeżeniem ustępu 3a.  Stosownie do postanowień tego przepisu 
powiat zobowiązany jest do 31 stycznia 2020r zmniejszyć placówki opiekuńczo – 
wychowawcze z 30 osobowych do 14 – osobowych.   
Mając powyższe na uwadze powiat sępoleński w 2016r podjął decyzję o wybu-
dowaniu dwóch 14 – osobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych w 
Więcborku. 
W grudniu 2018r otrzymano pozwolenie na użytkowanie dwóch domów. 
KOSZTY REALIZACJI ZADANIA  
Nazwa zadania: Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14 
– osobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych wraz z niezbędną infra-
strukturą techniczną w Więcborku na kwotę 2 830 213,29 zł przy udziale środ-
ków zewnętrznych w wysokości 1 380 120,00 zł, co stanowi (47,27 %) całości 
zadania.  
Na działce przynależnej do nowopowstałych domów pobudowano budynek 
garażowo-gospodarczy na kwotę 89 302,92 zł (w 100% udział środków powiatu 
sępoleńskiego). Łączna kwota inwestycji to 2 919 516,21zł. 
2. W 2018 roku wykonano remont mieszkania treningowego dla osób opuszcza-
jących pieczą zastępczą oraz remont pomieszczenia na potrzeby centrum w 
budynku mieszczącym się przy Alei 600-lecia 9 w Więcborku. Zadanie realizowa-
ne jest w ramach projektu pn. „Rodzina w Centrum 2” współfinansowanego ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne Społe-
czeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 
9.3.2 Rozwój usług społecznych. Koszt remontu mieszkania treningowego wy-
niósł – 40.866zł, natomiast koszt remontu pomieszczenia na potrzeby centrum – 
10.836 zł. 

 

Nazwa zadania Wspieranie osób niepełnosprawnych. 
Czy dla zadania została opra-
cowana polityka/ strate-
gia/program.  
Jeżeli tak, wskazać na-
zwę/datę/tryb przyjęcia da-
nego dokumentu oraz jego 
podstawowe założenia i stan 
realizacji na koniec 2018 r. 
Jeżeli nie, wskazać czy w in-
nym dokumencie powiatu 
o takim charakterze są odnie-
sienia do realizacji zadania z 
danego obszaru i wskazać 
stan realizacji na koniec 2018 

1.Powiatowy program działania na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie 
Sępoleńskim na lata 2016-2021. 
„Powiatowy program działania na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie 
Sępoleńskim na lata 2016-2021” został przyjęty Uchwałą Nr XV/92/2015 Rady 
Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2015 roku. Program ten jest 
dokumentem służącym realizacji aktywnej polityki społecznej zmierzającej do 
integracji osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną w Powiecie Sępo-
leńskim. Ma on za zadanie kierunkować i koordynować działania, jakie mają być 
realizowane w tej dziedzinie. Ponadto stanowi podstawę do opracowania i reali-
zacji programów na rzecz tej grupy społecznej i pozyskania dodatkowych środ-
ków. Działania w zakresie osób niepełnosprawnych, w tym zadania zapisane w 
„Powiatowym programie działania na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie 
Sępoleńskim na lata 2016-2021” umożliwiają realizację celów szczegółowych 
określonych w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Sępo-
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r. leńskiego na lata 2014-2021”. 
 2. Realizacja „Programu wyrównywania różnic między regionami III” przyjęte-
go uchwałą Zarządu PFRON Nr 76/2017 z dnia 05.10.2017r. w sprawie przyjęcia 
Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów 
„Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2018r. 
3.Realizacja pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, na podstawie tekstu 
jednolitego pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, zg. z Uchwałą Nr 
5/2014 Rady Nadzorczej PFRON z dn. 09.06.2014r. oraz zmian wprowadzonych 
uchwałą nr 3/2015 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 22.04.2015r., zasad dotyczą-
cych wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosku o dofinansowanie w ramach 
modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”- Zał. Nr 1 do uchwały 
14/2014 Zarządu PFRON z dnia 21.02.2014r., Kierunków działań i warunków 
brzegowych obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny sa-
morząd” w 2018 rok - Zał. do uchwały nr 5/2018 Zarządu PFRON z dn. 
31.01.2018r. oraz Uchwały Nr 85/213/2018 Zarządu Powiatu w Sępólnie Kr. z dn. 
16.02.2018r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania osobom niepełnospraw-
nym z terenu Powiatu sępoleńskiego dofinansowania ze środków PFRON w ra-
mach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku. Realizacja 
pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków 
PFRON. Działania przewidziane w programie uzupełniają plany ujęte w Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Sępoleńskiego na lata 2014-
2021 i Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w 
Powiecie Sępoleńskim na lata 2016-2021. Celem programu jest wyeliminowanie 
lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych 
w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. 
W 2018r. udzielano dofinansowania w zakresie m.in.: 
- pomocy w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,  
- pomocy w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, 
- pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogra-
mowania,  
-dofinansowania szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu 
sprzętu elektronicznego i oprogramowania,  
- pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkie-
go o napędzie elektrycznym,  
- pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla 
osoby zależnej, - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.  
4. Realizacja programu „Zajęcia klubowe w WTZ”, na podstawie umowy Nr 
WTZ/000002/02/D z dn. 31.10.2018r. zawartej między Państwowym Funduszem 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Powiatem Sępoleńskim oraz umowy Nr 
WTZ/KLU/1/2018 z dn. 14.11.2018r. zawartej pomiędzy Powiatem Sępoleńskim 
a Stowarzyszeniem „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Kr. Realizacja programu „Za-
jęcia klubowe w WTZ” - wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samo-
dzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadze-
nie przez warsztat terapii zajęciowej zajęć klubowych, jako zorganizowanej for-
my rehabilitacji.   
5.Realizacja zadania w zakresie zadań Powiatu realizowanych zgodnie z art. 35 a 
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych (Dz. U. z 2018r., poz. 511 z późn. zm.) w zakresie dofinansowania 
kosztów tworzenia i działania Warsztatu Terapii Zajęciowej, zgodnie z umową 
Nr PCPR.ON.807.3.2015 z dn. 02.01.2015r. z późn. zm. oraz umową Nr WTZ-
1/2018 z dn. 19.01.2018r. 
6. Realizacja projektu pn. „Profesjonalne wsparcie, lepsze jutro - krok III”, na 
podstawie umowy Nr 4/IV/OS/DPS/2018 z dn. 28.06.2018r. w ramach programu 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zabu-
rzeniami psychicznymi” edycja 2018r. 

Jednostki organizacyjne po-
wiatu/komórki organizacyjne 

1. Koordynatorami programu są Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępól-
nie Kraj. z siedzibą w Więcborku oraz Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj. 
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w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Natomiast realizatorami działań w programie są: samorządy gmin, powiatu, 
jednostki organizacyjne pomocy społecznej, ochrony zdrowia, edukacji, organi-
zacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz inne podmioty 
działające na rzecz osób z niepełnosprawnością. 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania w 
2018 r.  

1. Głównym celem programu jest poprawa jakości życia osób niepełnospraw-
nych z terenu Powiatu Sępoleńskiego i ich rodzin poprzez kompensowanie skut-
ków niepełnosprawności. Natomiast cele szczegółowe obejmują następujące 
obszary działań jak: 
1) podnoszenie świadomości społecznej na temat osób niepełnosprawnych; 
2) integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem; 
3) polepszenie warunków życiowych osób niepełnosprawnych poprzez likwida-
cję barier oraz rehabilitację społeczną i zawodową; 
4) wspieranie rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi; 
5) podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania wykluczeniu społecz-
nemu osób starszych i przewlekle chorych.  
Corocznie, do realizatorów określonych w programie wystosowywane są pisma z 
prośbą o przedstawienie informacji z osiągniętych wskaźników określonych w 
programie, w danym roku realizacji,. Na podstawie zebranych informacji zostaje 
sporządzane roczne sprawozdanie z realizacji programu a następnie przedsta-
wiane Radzie Powiatu. 
Realizując cele wynikające z „Powiatowego programu działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych w Powiecie Sępoleńskim na lata 2016-2021”, można zauwa-
żyć pogłębiający się rozwój oraz współpracę na rzecz osób niepełnosprawnych.  
Pomimo tak rozwiniętego procesu wspierania osób niepełnosprawnych, pewne 
obszary nadal wymagają ulepszenia, zwiększenia nakładów finansowych na re-
habilitację społeczną, zawodową i leczniczą. 
2. W ramach realizacji programu PFRON, pn. „Program wyrównywania różnic 
między regionami III”, otrzymano dofinansowanie ze środków PFRON na zakup 
samochodów/microbusów dla: 
a) Gmina Więcbork, z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Więcborku w wysokości 80.000,00 zł, 
b) Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Kr., z przeznaczeniem dla 
Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie 
Kr.  w wysokości 80.000,00 zł. 
3. Środki wykorzystane w 2018r na realizację programu, pn. „Aktywny samo-
rząd” -106.283,00 zł. W 2018r. udzielano dofinansowania w zakresie m.in.: 
- pomocy w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,  
- pomocy w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, 
- pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogra-
mowania,  
-dofinansowania szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu 
sprzętu elektronicznego i oprogramowania,  
- pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkie-
go o napędzie elektrycznym,  
- pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla 
osoby zależnej, - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.  
4. Środki przyznane z PFRON na realizację przez Warsztat Terapii Zajęciowej przy 
Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Kr. zajęć klubowych dla osób 
znajdujących się na liście osób oczekujących na uczestnictwo w WTZ.  
Zajęcia prowadzone były w okresie realizacyjnym od 01.10.2018r. do 
31.01.2019r. w ramach otrzymanego dofinansowania ze środków PFRON w 
wysokości 14.400,00 zł. 
5.Realizacja zadania w zakresie dofinansowania kosztów działania Warsztatu 
Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Kr. w 
ramach zadań Powiatu  
ze środków PFRON w wysokości 780.012,00 zł.  
Dofinansowanie w/w zadania ze środków dotacji Powiatu w wysokości 
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86.670,00 zł. 
6.Projekt, pn. „Profesjonalne wsparcie, lepsze jutro - krok III” prowadzony był 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Więcbork.  
Kwota dofinansowania ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej - 31.497,00 zł. Udział własny Powiatu 8.048,90 zł. Głównym celem zada-
nia projektu było stworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji życiowej 
i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez rozwój form wsparcia 
oraz m.in. zapobieganie marginalizacji osób z zaburzeniami psychicznymi, inte-
gracja osób z zaburzeniami psychicznymi ze środowiskiem lokalnym, nabycie 
umiejętności społecznych niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, 
umocnienie więzi i dobrych relacji między osobami z zaburzeniami psychicznymi, 
a ich rodzinami.  
Zakładane cele zostały osiągnięte poprzez realizację następujących działań: 
trening kompetencji społecznych prowadzony przez psychologa, indywidualne 
spotkania z psychologiem dla uczestników projektu i członków ich rodzin w miej-
scu zamieszkania, warsztaty z dramatoterapii, warsztaty ceramiczne, terapia 
ruchowa - wyjazdy na basen, wyjazd integracyjny dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi i członkami ich rodzin do Torunia, wyjazd integracyjno-kulturalny do 
Teatru Polskiego w Bydgoszczy, obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychiczne-
go, które odbyły się 10 października 2018r.             
Uczestnicy projektu - osoby z zaburzeniami psychicznymi zostali wyposażeni w 
kompetencje umożliwiające im funkcjonowanie w ich środowisku społecznym, a 
także w instytucjach zapewniających im wsparcie. Zajęcia przyczyniły się do 
podtrzymywania i rozwijania umiejętności osób z zaburzeniami psychicznymi, 
które są niezbędne do samodzielnego, aktywnego życia oraz pełnienia ról spo-
łecznych. 

Inwestycje realizowane 
w obszarze, którego dotyczy 
zadanie, (jeżeli dotyczy) w 
roku sprawozdawczym. 

1. Realizacja projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 
3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WTZ” 
W 2018r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało projekt pn.  
 
2. Realizacja projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 
powiatu sępoleńskiego – budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej”. 
W 2018r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało projekt pn. „Ter-
momodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego – 
budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej” – zadania opisane w tabeli: Inwestycje 
w budynki użyteczności publicznej. 

 

Nazwa zadania Drogi publiczne i transport zbiorowy 
Czy dla zadania została opra-
cowana polityka/ strate-
gia/program.  
Jeżeli tak, wskazać na-
zwę/datę/tryb przyjęcia da-
nego dokumentu oraz jego 
podstawowe założenia i stan 
realizacji na koniec 2018 r. 
Jeżeli nie, wskazać czy w in-
nym dokumencie powiatu 
o takim charakterze są odnie-
sienia do realizacji zadania z 
danego obszaru i wskazać 
stan realizacji na koniec 2018 
r. 

1. Uchwała Nr 85/207/2013 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 18 
września 2013 roku w sprawie: uchwalenia planu rozbudowy, przebudowy, 
remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich. 

 

Jednostki organizacyjne po-
wiatu/komórki organizacyjne 
w jednostkach realizujące 

1. Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim, ul. Koronowska 5, 89-400 Sępólno 
Krajeńskie 
2. Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim 
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zadanie. 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania w 
2018 r.  

DROGI POWIATOWE 
1. Łączna długość dróg publicznych kat. powiatowej w km: 285,445. 
2. Łączna ilość obiektów mostowych: 14. 
3. Budżet wykonanie za 2018 rok 
Dział 600 Transport i łączność 
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe= 3.336.046,81 zł 
Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych = 28.762.994,81 zł 
Suma wykonania budżetu działu 600 = 32.329.034,65 zł.  
4. Kwota otrzymanej dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych-nawałnica z 11-12 sierpnia 2017 r., która dotknęła 
Powiat Sępoleński = 19.547.328,00 zł; 
5. Kwota otrzymanej dotacji na remont dróg powiatowych uszkodzonych wyniku 
nawałnicy, która dotknęła Powiat Sępoleński w dniach 11-12 sierpnia 2017 r. 
umowa z dwoma samorządami Powiat Biłgoraj, i Powiat Szamotulski = 30.000,00 
zł; 
6. Kwota otrzymanych dotacji udzielonych przez samorządy jst szczebla podsta-
wowego tj. gmin: Kamień Krajeński, Sępólno Krajeńskie, Sośno, Więcbork, a 
Powiatem Sępoleńskim = 233.104,61 zł na budowy komunikacyjnych ciągów 
pieszych z elementami towarzyszącymi w granicach pasów drogowych; X ETAPU 
przebudowy i rozbudowy DP nr 1125C o długości 0,800 km; I ETAPU przebudowy 
DP nr 1129C o długości 0,841 km.   
 
TRANSPORT 
W 2018 r. (i obecnie) transport zbiorowy nadal funkcjonował w oparciu o ustawę 
o Transporcie drogowym. Na terenie powiatu transport zbiorowy był realizowa-
ny przez 4 przewoźników: PKS Bydgoszcz spółka z o.o., PKS Chojnice spółka. z 
o.o., MONMAR Dariusz Bala, Firma Usługowo Handlowa Michał Zielke. 
Linie komunikacyjne realizowane na terenie i przez teren powiatu w 2018 r.  

 Sośno – Mierucin – Więcbork – Sypniewo – Sępólno Kr. 
 Sośno – Mierucin – Sitno – Pęperzyn – Więcbork 
 Sępólno Kr. – Kamień Kr. – D. Cerkwica – M. Cerkwica 
 Sępólno Kr. – Komierowo – Sośno – Więcbork – Sępólno Kr. 
 Sępólno Krajeńskie – Więcbork – Sępólno Krajeńskie 
 Więcbork – Sośno - Sępólno Krajeńskie 
 Więcbork – Sośno – Wielowicz 
 Sępólno Kr. – Wiśniewka – Sypniewo – Więcbork 
 Sępólno Kr. – Sypniewo – Więcbork 
 Sępólno Kr. – Sośno – Jastrzębiec – Więcbork 
 Sępólno Krajeńskie – Sośno - Wielowicz 
 Kamień kr. – Sępólno Kr. – Więcbork – Sypniewo 
 Sępólno Krajeńskie – Komierowo – Sośno – Więcbork 
 Sępólno Krajeńskie – Więcbork 
 Chojnice –Sępólno Kr. – Chojnice 
 Chojnice – Więcbork - Bydgoszcz 
 Bydgoszcz - Więcbork - Chojnice 
 Bydgoszcz – Wojnowo - Mrocza – Chojnice 
 Bydgoszcz – Mrocza – Więcbork – Człuchów 
 Bydgoszcz – Mrocza – Sępólno Krajeńskie 
 Łódź – Włocławek – Bydgoszcz – Koszalin – Mielno 
 Sępólno Krajeńskie – Zboże- Więcbork 

 
W 2018 roku została zlikwidowana jedna linia komunikacyjna: Sępólno Krajeń-
skie – Sośno – Jastrzębiec – Więcbork (rezygnacja przewoźnika-linia nierentow-
na). Odbywały się również zmiany w rozkładach jazdy na niektórych liniach ko-
munikacyjnych. 
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W 2018 roku na liniach komunikacyjnych, dla których starosta wydał zezwolenie 
na wykonywanie transportu osób w przewozach regularnych wykonano pracę 
197 tyś. wozokilometrów, sprzedano 28.835 biletów jednorazowych i 2860 bile-
tów miesięcznych. 

Inwestycje realizowane 
w obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) w 
roku sprawozdawczym. 

Zestawienie inwestycji wg tabel poniżej 

 

Zestawienie inwestycji w zakresie Rozdziału 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

Źródło: opracowanie własne Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim 
 

Zestawienie inwestycji w zakresie Rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe 

ZREALIZOWANE 
ZADANIA 

INWESTYCYJNE 

PLAN 
(budżet 
2018) 

KWOTA 
DOTACJI 

ŚRODKI 
WŁASNE 

KWOTA 
WYDATKO-

WANA 
km 

DP Nr 1112C (Trzciany-Wałdowo-
Gostycyn) 

6.863.641,89 5.050.000,00 1.804.076,89 6.854.076,89 5,228 

DP Nr 1134C (Więcbork-Jastrzębiec-
Płosków-Sośno) 

5.522.551,66 4.100,000,00 1.422.193,39 5.522.193,39 4,500 

DP Nr 1108C (Kamień Krajeński-Trzciany) 2.780.980,03 2.050.000,00 730.978,25 2.780.978,25 2,787 

DP Nr 1137C (Obodowo-Sośno-
Wierzchucin Królewski) 

4.039.326,14 3.000.000,00 1.039.325,11 4.039.325,11 4,005 

DP Nr 1137C (Obodowo-Sośno-
Wierzchucin Królewski) dokumentacja 

Sitowiec 
13.202,99 0,00 13.202,99 13.202,99 0,000 

DP Nr 1140C (Sośno-Wąwelno-Mrocza 
las) dokumentacja Toninek 

17.689,41 0,00 17.689,41 17.689,41 0,000 

DP Nr 1140C (Sośno-Wąwelno-Mrocza 
las) 

5.008.705,02 2.370.000,00 2.235.320,65 4.605.320,65 4,000 

DP Nr 1141C (Jastrzębiec-Tonin-
Wąwelno) 

643.724,05 330.000,00 313.672,11 643.672,11 0,600 

DP Nr 1145C (Zabartowo-Wąwelno-
Wierzchucin Królewski) 

2.720.331,15 1.400.000,00 1.317.129,53 2.717.129,53 2,191 

DP Nr 1114C (Wałdowo-Olszewka) 1.569.425,56 1.247.328,00 322.078,48 1.569.406,48 1,000 

RAZEM 29.179.577,90 19.547328,00 9.215.666,81 28.762.994,81 24,311 

ZREALIZOWANE  
ZADANIA 

INWESTYCYJNE  

PLAN  
(budżet 
2018) 

ŚRODKI 
WŁASNE 

KWOTA 
DOTACJI 

WARTOŚĆ 
UMOWY 

KWOTA 
WYDATKOWANA 

Szynwałd (III ETAP) 52.500,00 25.000,00 31.000,00 56.000,00 52.500,00 

Piaseczno  
(ciąg pieszo-rowerowy) 

48.500,00 25.000,00 25.000,00 50.000,00 48.500,00 

Zakrzewek  
(II ETAP chodnik) 

26.848,82 13.424,41 40.273,23 40.273,23 

Borzyszkowo  
(I ETAP chodnik) 

74.861,51 

23.058,85 11.529,43 34.588,28 34.588,28 

Zatoka Zamarte 96.678,97 35.751,50 32.430,46 68.181,96 68.181,96 
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Źródło: opracowanie własne Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim 
 

Nazwa zadania Kultura  
Czy dla zadania została opracowana polityka/ strategia/program. Jeżeli tak, wskazać nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz jego podstawowe założenia i stan realizacji na koniec 2018 r. Jeżeli nie, wskazać czy w 
innym dokumencie powiatu o takim charakterze są odniesienia do realizacji zadania z danego obszaru i wskazać 
stan realizacji na koniec 2018 r. 

Nie dotyczy 

Jednostki organizacyjne po-
wiatu/komórki organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowe-
go w Sępólnie Krajeńskim 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania w 
2018 r.  

W ramach zadań kulturalnych Powiat Sępoleński współfinansuje działalność 
Biblioteki Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim, zgodnie 
z porozumieniem zawartym z Gminą Sępólno Krajeńskie. W oparciu o zapisy 
wynikające z ww. porozumienia Bibliotek Publiczna w Sępólnie Krajeńskim reali-
zuje zadania biblioteki powiatowej. Na to zadanie została przeznaczone środki 
finansowe w wysokości 15.000,00 zł.  

Poza tym realizowane były następujące zadania: ·- współorganizacja Powiatowej 
Wystawy Stołów Wielkanocnych, Wigilijnych; ·- współorganizacja powiatowych 
obchodów Dnia Matki; ·- współorganizacja zakończenia roku w szkołach; ·- 
współorganizacja jubileuszy instytucji kultury i oświaty na terenie Powiatu Sępo-
leńskiego; ·- organizacja Dnia Edukacji Narodowej; ·- współorganizacja uroczys-
tych sesji Rady Powiatu połączonych z wręczaniem nagród i wyróżnień okolicz-
nościowych; ·- współorganizacja XX Powiatowego Tygodnia Kultury Chrześcijań-
skiej·; ·- współorganizacja Dnia Dziecka, Mikołajek; ·- współpraca z organizacjami 
pozarządowymi. 

Wiele z tych imprez połączonych było z uczczeniem obchodów jubileuszu 100-
lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

Na realizację powyższych zadań przeznaczono środki finansowe w wysokości 
25.278,99 zł. 

Inwestycje realizowane 
w obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) w 
roku sprawozdawczym 

Nie dotyczy 

 

 

Nazwa zadania Sport i turystyka. 
Czy dla zadania została opracowana polityka/ strategia/program. Jeżeli tak, wskazać nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz jego podstawowe założenia i stan realizacji na koniec 2018 r. Jeżeli nie, wskazać czy w 
innym dokumencie powiatu o takim charakterze są odniesienia do realizacji zadania z danego obszaru i wskazać 
stan realizacji na koniec 2018 r. 

Witkowo  
(II ETAP chodnik) 

14.248,50 14.248,51 28.497,01 28.497,01 

X ETAP  
przebudowy DP 1125C 

104.943,60 52.471,80 52.471,80 104.943,60 104.943,60 

I ETAP  
przebudowy DP 1129C 

474.409,77 421.409,77 53.000,00 474.409,77 474.409,77 

RAZEM 851.893,85 623.789,24 233.104,61 856.893,85 851.893,85 
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Nie dotyczy 

Jednostki organizacyjne po-
wiatu/komórki organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowe-
go w Sępólnie Krajeńskim 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania w 
2018 r.  

SPORT 
Powiat Sępoleński realizuje wiele działań o charakterze sportowym, propagując 
tym samym zdrowy tryb życia, umiejętność zdrowego współzawodnictwa, kształ-
towanie pozytywnych postaw wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie samody-
scypliny i współodpowiedzialności. Zrealizowane zadania w tym obszarze to: ·- 
współpraca z organizacjami pozarządowymi, ·- organizacja zadań Szkolnego 
Powiatowego Kalendarza Imprez Sportowych; ·- współorganizacja uroczystych 
sesji Rady Powiatu – upominki, wyróżnienia dla sportowców; ·- współorganizacja 
Regat „Biały Żagiel Starosty Sępoleńskiego; ·- współorganizacja V Grand Prix 
Powiatu Sępoleńskiego w piłkę plażową mężczyzn; ·- współorganizacja zawodów 
wędkarskich dla dzieci; ·- współorganizacja Biegów Ulicznych im. Kajetana Bą-
gorskiego; ·- współorganizacja turnieju Masters Polska Baszka; ·- udział w Rega-
tach Samorządowych Krajna Cup o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. 
Na powyższe zadania zostały wydatkowane środki finansowe w kwocie 
38.576,78 zł. 

Wiele z tych imprez połączonych było z uczczeniem obchodów jubileuszu 100-
lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

TURYSTYKA 
W roku 2018 w ramach zadań turystyki zostały zorganizowane imprezy tury-
styczne i plenerowe, połączone z rekreacją i sportem:  
- VIII Krajeński Rajd Rowerowy po malowniczych terenach gminy Sępólno Kra-
jeńskie; ·- Regaty „Biały Żagiel Starosty Sępoleńskiego”, ukazujące piękno jeziora 
sępoleńskiego poprzez popularyzację żeglarstwa; ·- V Grand Prix Powiatu Sępo-
leńskiego w siatkówkę plażowa mężczyzn, popularyzacja siatkówki plażowej przy 
jednoczesnym wykorzystaniu bazy turystyczno-sportowej w okolicy plaż i jezior 
powiatu sępoleńskiego; ·- udział w Regatach Samorządowych Krajna Cup o Pu-
char Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego; ·- współpraca z organiza-
cjami pozarządowymi. 

Imprezy te były wzbogacone przez stoisko z artykułami promującymi powiat 
wraz poczęstunkiem uczestników lokalnymi wypiekami. 

Na zakup gadżetów reklamowych przeznaczono kwotę 3.610,06 zł. 

Wiele z tych imprez połączonych było z uczczeniem obchodów jubileuszu 100-
lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości 

Inwestycje realizowane 
w obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) w 
roku sprawozdawczym. 

Nie dotyczy 

 

Nazwa zadania Geodezja, kartografia i kataster. 
Czy dla zadania została opra-
cowana polityka/ strate-
gia/program.  
Jeżeli tak, wskazać na-
zwę/datę/tryb przyjęcia da-

       W roku 2017 zawarta została Umowa Partnerska nr WCF-I.433.UE.312/2017 
z dnia 23 sierpnia 2017 r. pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim z 
siedzibą w Toruniu a Powiatem Sępoleńskim z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim. 
Strony Umowy Partnerskiej zgodnie postanawiają zrealizować wspólne przed-
sięwzięcie, polegające na: przygotowaniu do realizacji, a następnie w przypadku 
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nego dokumentu oraz jego 
podstawowe założenia i stan 
realizacji na koniec 2018 r. 
Jeżeli nie, wskazać czy w in-
nym dokumencie powiatu 
o takim charakterze są odnie-
sienia do realizacji zadania z 
danego obszaru i wskazać 
stan realizacji na koniec 2018 
r. 

uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujaw-
sko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 wspólnym wdrożeniu projektu pn „Info-
strada Kujaw i Pomorza 2.0” oraz zachowania jego trwałości. 
Zgodnie z harmonogramem okres realizacji projektu określony jest na lata 2018 
do 2021, wkład własny 15 %. 
W zakresie powyższego projektu realizowane są następujące zadania: 
1.  Zakup infrastruktury technicznej – 184 000,00 zł  
2.  E-administracja – 30 200,00 zł 
3.  System Informacji Przestrzennej - 111 696,72 zł 
4. Prace geodezyjno - kartograficzne: digitalizacja dokumentów PZGiK, utworze-
nie baz danych BDOT500 i GESUT, harmonizacja baz danych – 1 930 754,00 zł 
5.  Dostawa zobrazowań lotniczych – 192 969,84 zł 
6. Nadzór nad pracami geodezyjno – kartograficznymi oraz dostawa zobrazowań 
lotniczych – 165 327,98 zł  
7.  Działania informacyjno – promocyjne projektu – 10 000,00 zł  
8.  Zarządzanie projektem 30 135,00 zł  
RAZEM: 2 655 083,54 zł. 

Jednostki organizacyjne po-
wiatu/komórki organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Sę-
pólnie Krajeńskim 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania w 
2018 r.  

      W roku 2018 w ramach projektu zrealizowano część zadania z zakresu: - 
dostawy zobrazowań lotniczych, - opracowano warunki techniczne na digitaliza-
cję dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utwo-
rzenie baz danych BDOT 500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizu-
jących zbiory danych powiatu sępoleńskiego. 
- przygotowano dokumentację i ogłoszono zamówienie publiczne na realizację 
zadania: digitalizacja dokumentów pzgik, utworzenie baz danych BDOT 500 i 
GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych powiatu 
sępoleńskiego.  
Związek Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego, którego członkiem 
jest Powiat Sępoleński, opracował dokumentację i wyłonił podmiot na „Kom-
pleksową inspekcję, monitoring i kontrolę prac geodezyjno-kartograficznych 
realizowanych w ramach modułu powiatowego Projektu „Infostrada Kujaw i 
Pomorza 2.0”, wdrożenie usprawniających mechanizmów informatycznych 
obejmujących całe województwo kujawsko – pomorskie.  

Inwestycje realizowane 
w obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) w 
roku sprawozdawczym 

Nie dotyczy 

 

Nazwa zadania Gospodarka nieruchomościami. 
Czy dla zadania została opra-
cowana polityka/ strate-
gia/program.  
Jeżeli tak, wskazać na-
zwę/datę/tryb przyjęcia da-
nego dokumentu oraz jego 
podstawowe założenia i stan 
realizacji na koniec 2018 r. 
Jeżeli nie, wskazać czy w in-
nym dokumencie powiatu 
o takim charakterze są odnie-
sienia do realizacji zadania z 
danego obszaru i wskazać 

    Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Sępoleńskiego na lata 
2018 – 2020: 
I. Podstawa prawna. 
Podstawę prawną sporządzonego planu wykorzystania zasobu stanowią przepisy 
art. 25, w związku z art. 23 ust. 1 pkt 3, ust. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.). 
 
          Plan wykorzystania zasobu opracowany został na okres 3 lat i obejmuje on 
swym zakresem w szczególności: 
1) zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości odda-
nych w użytkowanie wieczyste, 
2) prognozę dotyczącą: 
a) udostępniania nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do 
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stan realizacji na koniec 2018 
r. 

zasobu, 
b) poziomu wydatków związanych z udostępnianiem nieruchomości zasobu 
oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu, 
c) wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomo-
ści oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu 
nieruchomości powiatu,  
d) aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości powiatu 
oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieru-
chomości powiatu,  
3) program zagospodarowania nieruchomości powiatu. 
Plan wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości nakreśla jedynie głów-
ne kierunki działań. W stosunku do każdej nieruchomości, rozstrzygnięcia o spo-
sobie i formie jej zagospodarowania, będą zapadały indywidualnie. Aktualizacja 
planu wykorzystania zasobu będzie następowała w miarę potrzeb w wyniku 
podejmowanych uchwał.  
Zagospodarowanie powiatowego zasobu nieruchomości będzie następowało 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami oraz zasadami określonymi w uchwale nr XXVI/183/2012 Rady Po-
wiatu Sępoleńskiego z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zasad gospodarowa-
nia nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Sępoleńskiego wraz z 
załącznikami.  
II. Gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości. 
Gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości polega w szczególności 
na: 
1) ewidencjonowaniu nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości, 
2) zapewnieniu wyceny tych nieruchomości, 
3) sporządzaniu planu wykorzystania zasobu, 
4) zabezpieczeniu nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wy-
konywaniu czynności związanych z naliczeniem należności za nieruchomości 
udostępniane z zasobu, 
5) zbywaniu lub nabywaniu nieruchomości do zasobu, 
6) wydzierżawianiu, wynajmowaniu i użyczaniu nieruchomości wchodzących w 
skład zasobu, 
7) podejmowaniu czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w 
sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, 
o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku 
najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomo-
ści przez zasiedzenie oraz o wpis w księdze wieczystej. 
 
III.  Zestawienie gruntów powiatu wg stanu na dzień 10 września 2018 r.  
Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Powiatu Sępoleńskiego: 
373,9025 ha. 
1) Zestawienie powierzchni gruntów według formy władania: 
a) w trwałym zarządzie znajdują się nieruchomości o łącznej powierzchni 
371,2124 ha:   
- Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim  - Kamień Krajeński, dz. nr 
548/4 pow. 1,6018 ha; 
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Wielofunkcyjna w Więcborku z Filią w 
Małej Cerkwicy   -   Mała Cerkwica, dz. nr 367/2, 367/3,pow. 1,2900 ha; 
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Krajeńskim - Sępólno Krajeńskie, 
obręb 2 - dz. nr 128/11, pow. 0,5121 ha; 
- Zespół Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim - ·Sępólno Krajeńskie obręb 3 - dz. nr 
212, 218/1, 213/4, pow. 0,4153 ha, obręb 4 - dz. nr 327, 329, pow. 0,1320 ha; 
- Poradnia Psychologiczno – Pedagog. w Sępólnie Krajeńskim - ·Sępólno Krajeń-
skie, obręb 3 - dz. nr 349/5 pow. 0,0666 ha, dz. nr 349/6 – pow. 0,0338 ha, 
udział do 579/1000;                                                                                                   
- Liceum Ogólnokształcące im. T. Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim  -  
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Sępólno Krajeńskie, obręb 4 - dz. nr 35, 42/2, 43/3, 46/2, 64/2, 65/3, pow. 
1,0399 ha;      
- Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim  -   Sępólno Krajeńskie, obręb 5 - dz. nr 
116, pow. 0,8156 ha;                                                                                   
- Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku – Suchorączek, dz.nr 121/6, 
121/7,121/8, 121/10,121/11, 121/13,121/15, 121/17 pow. 6.7696 ha; 
- Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka w Więcborku i Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego po 1/ 2 części - Więcbork, obręb 1, dz. nr 101/3, 
101/5, pow. 0,4177 ha                                                                                                      
- Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka w Więcborku - Więcbork obręb 1, dz. 
nr 90/2, pow. 0,0528 ha;                                 
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku -                  
Więcbork, obręb 1 dz. nr 90/1, 101/9, pow. 0,1815 ha, Więcbork, obręb 2, dz. nr 
168/3, pow. 1,5007 ha;                                                            
- Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim - w trwałym zarządzie znajdują się 
304działki o pow. łącznej 356.3830  ha (drogi).  

W użytkowaniu wieczystym Powiatu Sępoleńskiego znajdują się grunty o 
łącznej powierzchni 0.0452 ha - dz. nr 429/6 stanowiąca poszerzenie ul. 
Targowej w Sępólnie Krajeńskim.  

Najem nieruchomości: 

- Sępólno Krajeńskie obr. 1 – część dz. nr 623,  pow. 0.1566  ha, (poł. przy ul. 
Kościuszki 3a – budynek po byłym posterunku policji,    
- Suchorączek - dz. nr 121/12, pow. 0,0570 ha - udział do 2951/10000 części 
(lokal mieszkalny),  
- Sypniewo - dz. nr 226/20, pow. 0,2309 ha - udział do 132/1000 części (lokal 
mieszkalny), - dz. 278/9, pow. 0,1532 ha - udział do 150/1000 części (lokal miesz-
kalny), - dz. nr 278/42, pow. 0,0040 ha - udział do 5/10 części, (lokal mieszkalny), 
- Więcbork - dz. nr 101/10, pow. 0,0919 ha - udział do 122/1000 części (lokal 
mieszkalny), 
- Więcbork obr. 1 - dz. nr 679/2, pow. 0,0633 ha - udział do 6374/10000 części 
(budynek mieszkalno biurowy), 
Dzierżawa nieruchomości: 
- Sępólno Krajeńskie, obr. 3, dz. nr 349/4, pow. 0,0960 ha (ogródki działkowe), 
- Sypniewo, dz. 278/62, pow. 0.0299 ha (wieża telefonii komórkowej),    
- Więcbork, obr. 1, dz. nr 142, część dz. nr 690/3,  część  dz. nr  691/1,  pow. 
1.7621 ha (Szpital  Powiatowy  w Więcborku), Więcbork obr. 1, część dz. nr 
691/3 (garaż).  
IV. Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Sępoleńskiego :  
Nabywanie  nieruchomości   na   rzecz  powiatu  w   latach  2018 – 2020 będzie 
następowało: 
1) w trybie cywilnym , tj. darowiznę, kupno, zamianę; 
2) w trybie administracyjnym, tj. nabywanie w wyniku decyzji administracyj-
nych wydawanych na podstawie art. 60,  art. 64, art. 73 ustawy z dnia 13 paź-
dziernika 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację 
publiczną (Dz. U. z 1998 r.,  poz. 872 z późn. zm.), art. 98 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce   nieruchomościami  (Dz. U. z  2018 r.,  poz. 121 z późn. 
zm.), art. 12 ust. 4 ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w  zakresie   dróg   publicznych   (Dz. U.  z  
2017 r.,  poz. 1496 z  późn. zm.),  
3) Nabywanie  nieruchomości   do   powiatowego  zasobu  następować   będzie   
w   związku  z koniecznością realizacji zadań własnych i zleconych, obowiązkami  
wynikającymi  z przepisów szczególnych oraz realizacją innych  celów  publicz-
nych w ramach posiadanych środków finansowych. 
V. Prognoza dotycząca wykorzystania nieruchomości powiatu : 
 Udostępnianie nieruchomości następować będzie poprzez sprzedaż, 
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zamianę, oddawanie w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawę, najem, 
użyczenie, przekazanie w formie darowizny – zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa, wg  prognoz  oraz  w  odpowiedzi  na  składane  
wnioski.   
W latach 2018 – 2020 planowane jest zbycie  działki nr 278/78  o  pow.  0.9844 
ha,   budynku mieszkalnego   wielolokalowego   w  miejscowości   Sypniewo  oraz 
działek  nr  548/1,  548/2 i  548/3 w miejscowości Kamień  Krajeński.  
 Nieruchomości, które nie będą zagospodarowane na cele inwestycyjne 
będą udostępniane na warunkach określonych w umowie dzierżawy lub użycze-
nia, natomiast nieruchomości powiatowe służące realizacji zdań własnych udo-
stępniane będą jednostkom organizacyjnym    nie   posiadającym   osobowości   
prawnej   w    formie   trwałego  zarządu. 
Kwota czynszu dzierżawnego ulegać będzie od 1 stycznia każdego roku walory-
zacji przy zastosowaniu wskaźnika średniorocznego wzrostu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w  poprzednim  roku kalendarzowym  publikowanym  przez   
Główny  Urząd  Statystyczny.  
VI. Wydatki związane z udostępnianiem nieruchomości z zasobu oraz naby-
waniem nieruchomości do zasobu. 
Z udostępnianiem nieruchomości z zasobu, jak również z nabywaniem nieru-
chomości do zasobu może wiązać się ponoszenie wydatków na : 
- usługi geodezyjne związane z podziałami geodezyjnymi oraz wznowieniami 
granic nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,  
- koszty zakupu wypisów i wyrysów z rejestru gruntów i kopii map potrzebnych 
do   kompletowania   dokumentacji   niezbędnej   przy   sprzedaży  nieruchomo-
ści, 
- sporządzanie operatów szacunkowych dotyczących wycen zbywanych nieru-
chomości oraz ustalania opłat za ustalenie  jak i aktualizację opłat z tytułu trwa-
łego zarządu, 
-  dokumentacja do regulowania stanu prawnego nieruchomości,  
- zamieszczenie ogłoszeń w prasie dotyczących nieruchomości przeznaczonych 
do zbycia, najmu, dzierżawy, 
-  opłaty sądowe oraz koszty  sporządzenia umów notarialnych, 
- odszkodowania  za  wydzielone w  trybie art.  98 ustawy o gospodarce nieru-
chomościami działki gruntu przeznaczone w planie zagospodarowania prze-
strzennego pod drogi powiatowe, 
- odszkodowania za nieruchomości nabyte w trybie przepisów ustawy z dnia 10 
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 z późn. zm.).  

Jednostki organizacyjne po-
wiatu/komórki organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Sę-
pólnie Krajeńskim 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania w 
2018 r.  

Dochody z gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości 
W  roku 2018 dochody  z  gospodarowania  powiatowym zasobem  nieruchomo-
ści, planowane  są   w   wysokości   413 000,00 zł,  w tym: 
1)  dochody  z najmu i dzierżawy  składników majątkowych -  80 000,00 zł,  
2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności  -  300 000,00 zł,  
3) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 25 000,00 zł, 
4) wpływy z pozostałych odsetek i różnych dochodów - 5 000 zł. 
W latach 2019 – 2020  przewiduje się zbliżone dochody  z tytułu gospodarowa-
nia  powiatowym zasobem nieruchomości, w porównaniu do roku 2018. 
Ewentualne różnice zależne będą głównie od intensywności procesu sprzedaży 
prawa własności nieruchomości jak również  wniosków o zbycie lokalu  miesz-
kalnego na rzecz najemcy. 
          Aktualizacja opłat rocznych będzie następowała na skutek znacznej zmiany 
wartości nieruchomości oddanych w trwały zarząd. Obecnie nie przewiduje się 
aktualizacji opłat rocznych, gdyż generalnie dla powiatowych jednostek organi-
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zacyjnych, ustanowione zostało nieodpłatne prawo trwałego zarządu (oświato-
wych). Natomiast w pozostałych przypadkach (domy pomocy społecznej, domy 
dziecka), opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu, ustanowione zostały  przy  
uwzględnieniu   przysługujących   jednostkom  bonifikat. 

Inwestycje realizowane 
w obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) w 
roku sprawozdawczym. 

Nie dotyczy 

 

Nazwa zadania Administracja architektoniczno-budowlana. 
Czy dla zadania została opracowana polityka/ strategia/program. Jeżeli tak, wskazać nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz jego podstawowe założenia i stan realizacji na koniec 2018 r. Jeżeli nie, wskazać czy w 
innym dokumencie powiatu o takim charakterze są odniesienia do realizacji zadania z danego obszaru i wskazać 
stan realizacji na koniec 2018 r. 

Nie dotyczy 

Jednostki organizacyjne po-
wiatu/komórki organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Wydział Architektury, Budownictwa i Rozwoju Starostwa Powiatowego w 
Sępólnie Krajeńskim 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania w 
2018 r.  

1. Pozwolenia na budowę, zmiana sposobu użytkowania, projekty zmian, prze-
niesienie pozwolenia na budowę: 
- wydane decyzje o  pozwoleniu na budowę - 506 (w tym wnioski nawałnicowe 
44) 
2. Zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę: 
- przyjęte wnioski na zgłoszenie 474 (w tym wnioski nawałnicowe 56) 
3. Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące planowania i zago-
spodarowania przestrzennego oraz spraw budownictwa (sprawy ogólne) - 8 
4. Zaświadczenia o samodzielności lokali i zaświadczenia do dodatku mieszka-
niowego – 105 
5. Uzgodnienia decyzji lokalizacyjnych - 19 
6. Wydane dzienniki budowy - 410 
7. Zamówienia publiczne bez stosowania ustawy (poniżej 30 000 euro) – 14 
8. Zamówienia publiczne (przetargi) – 10 
9. Współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego - 359. 

Inwestycje realizowane 
w obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) w 
roku sprawozdawczym. 

Prowadzenie przetargów m.in. w inwestycjach opisanych w tabeli: Inwestycje w 
obiekty użyteczności publicznej z udziałem środków zewnętrznych 

 

Nazwa zadania Ochrona środowiska, przyrody, geologia. 

Czy dla zadania została opra-
cowana polityka/ strate-
gia/program.  
Jeżeli tak, wskazać na-
zwę/datę/tryb przyjęcia da-
nego dokumentu oraz jego 
podstawowe założenia i stan 
realizacji na koniec 2018 r.. 
Jeżeli nie, wskazać czy w in-
nym dokumencie powiatu 
o takim charakterze są odnie-
sienia do realizacji zadania z 

„Program Ochrony Środowiska Powiatu Sępoleńskiego aktualizacja na lata 
2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019”. Uchwała Nr XXXII/212/2013 Rady 
Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 czerwca 2013 r. Rozpoczęto prace 
związane z opracowaniem przedmiotowego Programu na kolejny okres progra-
mowania do roku 2020 r.   

REALIZACJA PROGRAMU 

1. Opracowanie Programu ochrony środowiska wynika z art. 17 ust.1 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 
2017 r., poz. 519 ze zm.). 
2. Program przyjęty został Uchwałą Nr XXXII/212/2013 Rady Powiatu w 
Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia 
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danego obszaru i wskazać 
stan realizacji na koniec 2018 
r. 

„Programu Ochrony Środowiska Powiatu Sępoleńskiego. Aktualizacja na lata 
2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019”   
3. Program oparty jest na wielu strategiach, programach, politykach, na 
podstawie, których prowadzona jest polityka rozwoju. 
4. Program zawiera krótką charakterystykę Powiatu, jego położenie, de-
mografię, użytkowanie gruntów. Opisuje aktualny stan infrastruktury wodo-
ciągowej, kanalizacyjnej, transportowej, zaopatrzenie w ciepło, energię 
elektryczna i gaz na terenach poszczególnych gmin. 
5. Powiat Sępoleński charakteryzuje się dużym udziałem obszarów chro-
nionych. Na jego terenie znajduje się 61,5 tys. ha obszarów objętych ochro-
ną prawną, co stanowi 77,8% ogólnej powierzchni powiatu. Pod tym wzglę-
dem lokuje powiat na pierwszej pozycji w województwie. Lasy i grunty leśne 
zajmują 25,55%, natomiast grunty rolne stanowią 65,02% powierzchni po-
wiatu.  
6. Gleby całego województwa kujawsko-pomorskiego charakteryzują się 
niskim stopniem zanieczyszczenia. Wyjątek stanowią gleby znajdujące się 
wzdłuż głównych tras komunikacyjnych przebiegających przez wojewódz-
two kujawsko – pomorskie, gdzie stwierdzono zanieczyszczenie gleb wielo-
pierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA). Zanieczyszczenie 
gleb metalami występowały głównie w glebach ciężkich i średnich, w odcin-
kach zlokalizowanych wzdłuż dróg, które były remontowane poprzez nało-
żenie nowej warstwy asfaltu, szczególnie w odległości 5 m od krawędzi 
jezdni. 
7. Na terenie powiatu występują złoża surowców mineralnych, głównie 
kruszyw naturalnych piasków i żwirów, których rozmieszczenie na analizo-
wanym terenie jest nierównomierne. W Obecnie eksploatuje się kruszywa 
naturalne piaski i żwiry w trzech złożach tj.: Kamień Krajeński II, Puszcza I, 
Zakrzewska Osada I.  
8. Głównym problemem w zakresie zanieczyszczenia powietrza na terenie 
powiatu jest tzw. emisja niska, związana ze stosowaniem paliw o niskiej ja-
kości w paleniskach domowych oraz emisja liniowa przy głównych traktach 
komunikacyjnych (droga krajowa nr 25). W strefie kujawsko-pomorskiej, do 
której należy powiat sępoleński, wystąpiły przekroczenia stężenia dla: pyłu 
zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 i benzo(a)pirenu. Zostały 
również przekroczone poziomy celu długoterminowego dla ozonu w przy-
padku ochrony zdrowia, jak również w przypadku ochrony roślin (klasa D2). 
9. Na obszarze powiatu zidentyfikowano tylko jeden Główny Zbiornik Wód 
Podziemnych. Jest to subzbiornik  nr 127 Złotów – Piła – Strzelce Krajeńskie, 
obejmujący trzeciorzędowe warstwy wodonośne o powierzchni 387 600 ha.  
10. Ostatnie badania jakości wód podziemnych na terenie powiatu sępo-
leńskiego, prowadzone były w ramach Państwowego Monitoringu Środowi-
ska w 2014 r. w m. Więcbork. W badanym punkcie stwierdzono występo-
wanie wód podziemnych dobrej jakości (II klasy).  
11. Jakość wody przeznaczonej do spożycia corocznie jest badana, w 2018 
r. odpowiadała pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym we 
wszystkich wodociągach. 
12. Na terenie powiatu sępoleńskiego przeważają wody powierzchniowe o 
umiarkowanym stanie/potencjale ekologicznym. O wynikach sta-
nu/potencjału ekologicznego wód decydowały wyniki badań elementów 
biologicznych, fizykochemicznych i morfologicznych. 
13. Stan sanitarny 3 kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli nie bu-
dził zastrzeżeń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sę-
pólnie Krajeńskim. 
14. Na obszarze powiatu sępoleńskiego w wyniku wstępnej oceny ryzyka 
powodziowego wyznaczono obszary narażone na niebezpieczeństwo 
powodzi (ONNP) od strony rzeki Kamionka (częstotliwość powodzi raz na 
500 lat). Zasięg  ONNP obejmuje gminę: Kamień Krajeński, Sępólno 
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Krajeńskie. Dla powyższych obszarów Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki 
Wodnej sporządził mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka 
powodziowego, na których zostały przedstawione „obszary szczególnego 
zagrożenia powodzią”. 
15. Przez teren powiatu sępoleńskiego przebiegają drogi: krajowa nr 25, 
wojewódzkie nr 241, 242 i 189 o łącznej długości 94 km. Ponadto w 
powiecie występuje gęsta sieć dróg powiatowych i gminnych, po których 
odbywa się głównie ruch lokalny. Drogi przebiegające przez obszary 
zabudowane są głównym źródłem hałasu.  Z przeprowadzonego w 2018 r. 
Generalnego Pomiaru Ruchu Drogowego (GPRD) wynika, że najbardziej 
uczęszczaną drogą w powiecie jest droga krajowa nr 25. Ruch 
komunikacyjny na tej drodze powoduje przekroczenia norm hałasu, 
szczególnie w centrach miast, przez które przebiega. GPRD przeprowadzany 
jest co 5 lat. Brak budowy obwodnic miast powodować oraz ciągły wzrost 
natężenia ruchu, powodować będzie nasilanie się problemu hałasu 
komunikacyjnego. W 2018 r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Bydgoszczy nie przeprowadzał pomiarów hałasu na terenie powiatu. 
16. Na terenie powiatu coraz powszechniej stosowane są ogniwa 
fotowoltaiczne do celów bytowych.  
17. Gminy powiatu sępoleńskiego wraz z innymi 22 gminami należą do Re-
gionu 1 Północnego, który zamieszkuje ponad 327 tys. mieszkańców. W re-
gionie tym system gospodarki odpadami komunalnymi opiera się na działal-
ności instalacji RIPOK zlokalizowanych w: Bladowie, Sulnówku i Zakurzewie.   
18. Na terenie powiatu sępoleńskiego znajdują się 4 składowiska odpadów 
komunalnych, w tym 1 zamknięte i zrekultywowane (Dalkowo), 2 zamknię-
te, w trakcie rekultywacji (Kamień Krajeński, Skoraczewo) i składowisko 
Włościbórek. Na składowiskach prowadzony jest monitoring. 
19. Na podstawie danych z Bazy Azbestowej oszacowano, że na terenie 
powiatu sępoleńskiego pozostało do usunięcia ok. 13 tys. Mg wyrobów 
azbestowych. Corocznie gminy prowadzą działania zmierzające do usuwania 
odpadów azbestowych, środki finansowe na ten cel pochodzą głównie z 
WFOŚiGW w Toruniu. 
20. Odnotowywany jest wzrost nasilenia skutków zmian klimatu, zwłaszcza 
wzrost temperatury, częstotliwości i nasilenia zjawisk ekstremalnych np. 
nawałnice czy ulewne deszcze. Działania naprawcze, usuwanie skutków tych 
zdarzeń oraz działania adaptacyjne wiążą się ze znacznymi kosztami. Istotą 
działań adaptacyjnych podejmowanych zarówno przez podmioty publiczne, 
jak i prywatne, poprzez realizację polityk, inwestycje w infrastrukturę i tech-
nologie, a także zmiany zachowań, jest uniknięcie ryzyk i wykorzystanie 
szans. 
21. Istotną rolę w szerzeniu wiedzy ekologicznej na terenie powiatu 
odgrywają m.in.: jednostki oświatowe: przedszkola i szkoły; Nadleśnictwa, 
Krajeński Park Krajobrazowy, Starostwo Powiatowe i Gminy. 
22. W poszczególnych latach obowiązywania programu realizowane były 
zadania inwestycyjne oraz pozainwestycyjne mające pozytywny wpływ na 
środowisko naturalne np. termomodernizacje budynków, rozbudowa 
infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, przebudowy oczyszczalni 
ścieków, remonty i przebudowy dróg, itp. 
23. Program ochrony środowiska dla powiatu sępoleńskiego jest podsta-
wowym instrumentem do realizacji zadań własnych i koordynowanych w 
zakresie ochrony środowiska, które mogą być w całości lub w części finan-
sowane ze środków będących w dyspozycji Powiatu oraz Gmin wchodzących 
w skład Powiatu. 

W realizacji poszczególnych zadań programu uczestniczą: Powiat, Gminy, inne 
jednostki działające na danym terenie, realizujące swoje zadania, podmioty 
kontrolujące przebieg realizacji i efekty Programu (WIOŚ, PWIS, Urząd Marszał-
kowski itp.); społeczność powiatu, jako główny podmiot odbierający wyniki dzia-
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łań Programu. 

Jednostki organizacyjne po-
wiatu/komórki organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego 
w Sępólnie Krajeńskim – opracowujący dokument. 
Starosta Sępoleński, Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim, powiatowe jed-
nostki oświatowe, domy pomocy społecznej, szpital – podmioty realizujące pro-
gram (np. wprowadzanie nasadzeń zastępczych, ograniczanie emisji zanieczysz-
czeń i hałasu do środowiska poprzez remont i przebudowę dróg, podnoszenie 
świadomości ekologicznej poprzez edukację dzieci i młodzieży, działania termo-
modernizacyjne w obiektach użyteczności publicznej)        

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania w 
2018 r.  

OCHRONA ŚRODOWISKA 
- 1 zezwolenie na zbieranie odpadów, 
- 4 zezwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza, 
- 20 zgłoszeń instalacji, 
PRZYRODA 
- 66 decyzji na usunięcie drzew z gruntów gminnych, 
GEOLOGIA 
- 5 zatwierdzonych projektów robót geologicznych, 
- 2 decyzje zatwierdzające dokumentację geologiczną, 
- 26 zaświadczeń o złożach.    

Inwestycje realizowane 
w obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) w 
roku sprawozdawczym. 

Przebudowa dróg powiatowych wg informacji Zarządu Drogowego w Sępólnie 
Krajeńskim, 
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego 
(szacowane zwiększenie efektywności energetycznej 4 budynków na poziomie 
od 27 do 73 %),   
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego – 
budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej (sępoleńskiego (szacowane zwiększenie 
efektywności energetycznej budynku na poziomie 70,15 %). 

 

Nazwa zadania Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe. 
Czy dla zadania została opra-
cowana polityka/ strate-
gia/program.  
Jeżeli tak, wskazać na-
zwę/datę/tryb przyjęcia da-
nego dokumentu oraz jego 
podstawowe założenia i stan 
realizacji na koniec 2018 r. 
Jeżeli nie, wskazać czy w in-
nym dokumencie powiatu 
o takim charakterze są odnie-
sienia do realizacji zadania z 
danego obszaru i wskazać 
stan realizacji na koniec 2018 
r. 

Uproszczone Plany Urządzenia Lasów Niestanowiących Własności Skarbu Pań-
stwa – W ramach zadania własnego Starosta zobowiązany jest do sporządzenia 
UPUL dla lasów prywatnych. Powyższe plany dla terenu gminy Sośno i Więcbork 
obowiązują na okres 2015- 2024 rok, dla gminy Kamień Krajeński i Sępólno Kra-
jeńskie na okres 2016-2025. 
 

Jednostki organizacyjne po-
wiatu/komórki organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Nadzór sprawowany we własnym zakresie przez Starostę Sępoleńskiego w kom-
petencji Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.  

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania w 
2018 r.  

Powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa nadzorowanych 
przez Starostę wynosi – 2247,64 ha. 
LEŚNICTWO 
- 18 wydanych decyzji na zrąb sanitarny,   
- 58 zgłoszeń prac w lasach prywatnych, 
- 103 wydane świadectwa legalności pozyskania drewna, 
- 241 zaświadczeń o objęciu działki UPUL, 
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- 11157,26 m3 pozyskanego i ocechowanego drewna, 
ROLNICTWO 
- 417 uzgodnień warunków zabudowy, 
- 12 decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej, 
- 42 informacje o braku potrzeby wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,  
RYBACTWO 
- 116 wydanych kart wędkarskich, 
- 55 zarejestrowanego sprzętu do połowu ryb, 

Inwestycje realizowane 
w obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) w 
roku sprawozdawczym. 

Nie dotyczy 

 

Nazwa zadania Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli. 
Czy dla zadania została opra-
cowana polityka/ strate-
gia/program.  
Jeżeli tak, wskazać na-
zwę/datę/tryb przyjęcia da-
nego dokumentu oraz jego 
podstawowe założenia i stan 
realizacji na koniec 2018 r. 
Jeżeli nie, wskazać czy w in-
nym dokumencie powiatu 
o takim charakterze są odnie-
sienia do realizacji zadania z 
danego obszaru i wskazać 
stan realizacji na koniec 2018 
r. 

Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego opracowany w 2016 roku i zatwier-
dzony przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego - realizowany w razie wystąpie-
nia zdarzeń noszących znamiona kryzysu. 
 

Jednostki organizacyjne po-
wiatu/komórki organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

1. Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obywa-
telskich w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim 
2. Inspekcje, służby, straże 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania w 
2018 r.  

 

Inwestycje realizowane 
w obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) w 
roku sprawozdawczym 

Nie dotyczy 

 

Nazwa zadania Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy. 
Czy dla zadania została opra-
cowana polityka/ strate-
gia/program. Jeżeli tak, wska-
zać nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz jego 
podstawowe założenia i stan 
realizacji na koniec 2018 r. 
Jeżeli nie, wskazać czy w in-
nym dokumencie powiatu 
o takim charakterze są odnie-
sienia do realizacji zadania z 
danego obszaru i wskazać 

Dla zadania opracowany został Powiatowy Program Przeciwdziałania Bezrobo-
ciu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy. Przyjęty został uchwałą Rady Powiatu z 
dnia 26.02.2014. nr XXXIX/269/2014. 
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stan realizacji na koniec 2018 
r. 
Jednostki organizacyjne po-
wiatu/komórki organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj. 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania w 
2018 r.  

Główne obszary wsparcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu: 
1) Wspieranie procesu powstawania firm jednoosobowych; 
2) Wsparcie rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw; 
3) Wyrównywanie szans na rynku pracy poprzez wsparcie zatrudnienia 

osób z grup ryzyka tj.: kobiety, osoby zamieszkujące obszary wiejskie, 
osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotni, osoby powyżej 50 ro-
ku życia, osoby w wieku do 30 r.ż. 

Program zrealizowany został w 2018 r. zgodnie z przyjętymi założeniami. 
Stan realizacji na koniec grudnia 2018 r. kształtował się następująco: 

I. Wspieranie procesu powstawania firm jednoosobowych 

1. Zapewnienie dostępności jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej dla osób bezrobotnych: 

- w 2018 z jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
skorzystały 64 osoby w kwocie 1 280 000 zł. 
2. Współpraca z funduszami pożyczkowymi tj. Kujawsko-Pomorskim Funduszem 
Pożyczkowym, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Bydgoskim Funduszem 
Poręczeń Kredytowych i innymi placówkami udzielającymi bezzwrotnych dota-
cji w celu zapewnienia dostępu do dodatkowych środków przeznaczonych na 
uruchamianie lub rozwój działalności gospodarczej np. współpraca z Lokalną 
Grupa Działania Stowarzyszenie Nasza Krajna w Sępólnie Krajeńskim. 
3. Współpraca i promocja organizacji świadczących wsparcie prawne, finansowe 
i doradcze dla małych firm: 

- współpraca z Cechem Rzemiosł Różnych w Sępólnie Kraj., informowanie o 
usługach Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. 

II. Wsparcie rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw; 
1. Inicjowanie i nawiązywania współpracy z podmiotami udzielającymi wsparcia 
finansowego na rozwój firm (fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeń kredy-
towych) tj. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy, Bydgoski Fundusz Porę-
czeń i innymi placówkami udzielającymi bezzwrotne dotacje w celu zapewnie-
nia dostępu do dodatkowych środków przeznaczonych na rozwój działalności 
gospodarczej.; 
2. Wspieranie procesu tworzenia nowych miejsc pracy poprzez refundację kosz-
tów wyposażenia i doposażenia miejsc pracy oraz realizację subsydiowanego 
zatrudnienia: 

- Refundacja kosztów doposażenia/wyposażenia miejsc pracy - 15 
os., 300 000 zł; 
- Prace interwencyjne - 401 os., 1 724 199,95 zł; 
- Refundacja wynagrodzenia osób do 30 r.ż. - 160 os.,  
2 270 766,20 zł. 

3. Wsparcie w zakresie pozyskiwania pracowników o wymaganych kwalifikacjach 
poprzez refundowanie m.in. kosztów szkoleń i innych form kształcenia: 

- Szkolenia - 76 os., 172 834,55 zł; 
- KFS - 63 os., 115 083,00 zł; 
- Studia podyplomowe - 1 os., 2 100,00 zł. 

4. Inicjowanie i nawiązywanie współpracy z podmiotami wspomagającymi zakła-
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dy pracy w zakresie pozyskiwania środków finansowych na rozwój z funduszy 
UE: 

- Informowanie o usługach Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalne-
go; 
- Organizacja Targów Pracy i Edukacji. 

III. Wyrównywanie szans na rynku pracy poprzez wsparcie zatrudnienia osób z 
grup ryzyka 
1. Utrzymanie poziomu nakładów finansowych na realizację programów rynku 
pracy i zwiększenie w efekcie dostępności programów rynku pracy; 
-w 2018 r. na realizację programów rynku pracy przeznaczona była kwota 
10 462 204,45 zł. W roku 2017 na aktywizacje wydatkowano 11 505 791,80 zł 
przy znacznie większej liczbie osób bezrobotnych. 

2. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na aktywizację osób bezro-
botnych z Funduszu Pracy, EFS; 
- w 2018 r. pozyskane zostały dodatkowe środki z Funduszu Pracy i Europejskie-
go Funduszu Społecznego w wysokości 6 169 457,02 zł.; 

3. Promocja i realizacja kompleksowego wsparcia obejmującego usługi i instru-
menty rynku pracy; 
- kompleksowe wsparcie realizowane jest w ramach Indywidualnych Planów 
Działania. W 2018 tą formą pomocy objętych zostało 2955 osób; 

4. Utrzymanie poziomu pozyskiwanych ofert pracy oraz organizowanych giełd 
pracy; 
- w 2018 pozyskano 2 212 ofert pracy i zorganizowano 97 giełd pracy dla 1 684 
bezrobotnych. Zadania zrealizowane zostały na poziomie zbliżonym do 2017 r.  

5. Zwiększenie dostępności ofert pracy poprzez szerokie rozpowszechnianie 
aktualnych propozycji zatrudnienia; 
- publikacja na Centralnej Bazie Ofert Pracy, stronie internetowej PUP, tablicy 
ogłoszeń PUP, informacja w trakcie wizyt w urzędzie pracy; 

6. Realizacja badań i analiz mających na celu określenie potrzeb pracodawców w 
kontekście zapotrzebowania ilościowego i jakościowego na pracowników (umie-
jętności, kwalifikacje) 
- barometr Zawodów, Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych na 
Lokalnym Rynku Pracy; 

7. Zwiększenie roli szkoleń opartych o realizację programów zgodnych ze stan-
dardami kwalifikacji; 
- szkolenia realizowane są w formie kursów i w przeważającej części dotyczą 
nabycia uprawnień 

Inwestycje realizowane 
w obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) w 
roku sprawozdawczym. 

Nie dotyczy 

 

Nazwa zadania Ochrona praw konsumenta. 
Czy dla zadania została opra-
cowana polityka/ strate-
gia/program.  
Jeżeli tak, wskazać na-
zwę/datę/tryb przyjęcia da-
nego dokumentu oraz jego 
podstawowe założenia i stan 

Zgodnie z zapisem art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorzą-
dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) do zadań powiatu należy ochro-
na praw konsumenta. Zadania z zakresu ochrony konsumentów są realizowane 
przez samorząd szczebla powiatowego jako zadania własne. Zadanie to realizuje 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów, działający na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 
r. poz. 369). Zadanie realizowane w ramach zadań dodatkowych powierzonych 
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realizacji na koniec 2018 r. 
Jeżeli nie, wskazać czy w in-
nym dokumencie powiatu 
o takim charakterze są odnie-
sienia do realizacji zadania z 
danego obszaru i wskazać 
stan realizacji na koniec 2018 
r. 

pracownikowi. 
Rzecznik, zgodnie z art. 43 ust. 1 tej ustawy, w terminie do 31 marca każdego 
roku przedkłada Staroście roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku 
poprzednim. Zadania Rzecznika oraz formę ich realizacji określają przede 
wszystkim przepisy art. 37–43 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konku-
rencji i konsumentów 

Jednostki organizacyjne po-
wiatu/komórki organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania w 
2018 r.  

          Problematyka spraw, z którymi w 2018 r. zgłaszali się konsumenci, była 
bardzo różnorodna. Podobnie, jak w latach ubiegłych, udzielane porady 
i podejmowane interwencje dotyczyły w znacznej mierze umów sprzedaży, 
w tym głównie sprzętu RTV i AGD i wyposażenia mieszkania oraz umów 
o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych poza lokalem przedsiębior-
stwa/na odległość. W zakresie usług podejmowane interwencje obejmowały 
głównie kwestie wprowadzania konsumentów w błąd przez operatorów świad-
czących usługi telekomunikacyjne co do warunków zawartych umów. Praktyki te 
polegały m.in. na braku informacji o prawie do odstąpienia od umowy zawartej 
na odległość/poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni i wielokrotnie 
braku doręczania samych umów. 
W poprzednim roku sprawozdawczym Rzecznik zgłosił do UOKIK Delegatury w 
Łodzi, w stosunku do operatora telekomunikacyjnego zawiadomieni o stosowa-
niu praktykach naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Następnie prze-
kazał dokumenty poszkodowanych konsumentów. W 2018 r UOKIK w związku z 
prowadzonym postępowaniem w tejże sprawie nałożył na operatora karę 1,68 
mln zł. 
W roku sprawozdawczym problemy konsumentów związane były także 
z reklamacjami składanymi zarówno z tytułu gwarancji jakości, jak i z tytułu rę-
kojmi. 
          Problemy konsumentów nadal polegały głównie na odmowie przyjmowa-
nia reklamacji przez sprzedawców tłumaczących przy tym, iż okres na zgłoszenie, 
to np. jedynie dwa lub trzy miesiące od daty dokonania zakupu. Wiele proble-
mów dotyczyło również braku ustosunkowania się przez sprzedawcę do roszczeń 
konsumentów w ustawowym 14-dniowym terminie, załatwiania reklamacji nie-
zgodnie z żądaniem konsumentów, czyli np. dokonywania naprawy zamiast 
wymiany towaru na nowy zgodnie z roszczeniem konsumenta, narzucania rozpa-
trzenia reklamacji z tytułu gwarancji jakości zamiast z tytułu rękojmi,  wreszcie, 
ograniczania odpowiedzialności przez sprzedawców.  
          Inne zapytania konsumentów dotyczyły: form zawierania umów, wad 
oświadczeń woli, pobierania zadatków i zaliczek oraz różnic między nimi, ochro-
ny danych osobowych, oszustw, świadczenia usług drogą elektroniczną, zasad 
wydawania w tym trybie nakazów zapłaty i możliwości wniesienia sprzeciwu 
oraz wniosków o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu, i innych. W 
roku 2018 udzielono 218 bezpłatnych porad i informacji prawnych.  
          Wystąpienia do przedsiębiorców zawierały zwięzły opis stanu faktycznego 
wynikający z treści wniosków złożonych przez konsumentów i przedstawionych 
dokumentów, ocenę prawną z podaniem konkretnego przepisu prawa mającego 
zastosowanie w określonej sprawie oraz wniosek o polubowne zakończenie 
sporu. Niejednokrotnie wymagana jest kilkukrotna interwencja.  W 2018 r. 
Rzecznik wystosował 26 wystąpień. 

Informacje dotyczące wystąpień Rzecznika· Z analizy wystąpień wynika, iż kon-
sumenci najczęściej prosili o interwencję w sprawach wad towarów obuwia i 
odzieży ( 18 wystąpień). Jeśli chodzi o skuteczność wystąpień z ogółu 26 spraw 
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15 zostało pozytywnie rozpatrzonych, 8 negatywnie a w sprawie trzech w związ-
ku z brakiem odpowiedzi. 

         Rzecznik skierował zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa wynikające-
go z nie dopełniła obowiązku wynikającego z art. 42 ust. 4 ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów polegającego na udzieleniu rzecznikowi konsumen-
tów wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia rzecznika oraz 
obowiązku ustosunkowania się do uwag i opinii rzecznika. 
         W roku 2018 rzecznik współdziałał z administracją rządową i organizacjami 
konsumenckimi. W związku z powyższym podtrzymano i wzbogacono niezbędną 
współpracę na polu wymiany doświadczeń, konsultacji z takimi instytucjami, jak: 

 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
 Inspekcja Handlowa, 
 Urząd Komunikacji Elektronicznej, 
 Europejskie Centrum Konsumenckie 
 Federacja Konsumentów. 

          W roku 2018, podobnie jak i w latach poprzednich, prowadzono działania 
o charakterze edukacyjno-informacyjnym. W ramach działań na rzecz informacji 
i edukacji konsumenckiej, rzecznik utrzymywał stały kontakt z przedstawicielami 
miejscowych mediów, czego efektem były artykuły w lokalnej prasie oraz artyku-
ły zamieszczone na stronie internetowej. 

Inwestycje realizowane 
w obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) w 
roku sprawozdawczym 

Nie dotyczy 

 

Nazwa zadania Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna. 

Czy dla zadania została opra-
cowana polityka/ strate-
gia/program.  
Jeżeli tak, wskazać na-
zwę/datę/tryb przyjęcia da-
nego dokumentu oraz jego 
podstawowe założenia i stan 
realizacji na koniec 2018 r. 
Jeżeli nie, wskazać czy w in-
nym dokumencie powiatu 
o takim charakterze są odnie-
sienia do realizacji zadania z 
danego obszaru i wskazać 
stan realizacji na koniec 2018 
r. 

          Od 2016 roku na terenie powiatu sępoleńskiego funkcjonuje system dar-
mowej pomocy prawnej.  Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem zleconym z 
zakresu administracji rządowej. Środki na realizację zadania pochodzą z budżetu 
państwa. W roku 2018 w naszym powiecie w ramach ww. zadania pomoc praw-
ną uzyskało 448 osób. Powiat realizuje zadanie we współpracy z Gminami, które 
udostępniają lokale pod potrzeby Punktów.  
Powiat na finansowanie ww. zadania otrzymał w 2018 roku dotację z budżetu 
państwa w wysokości  125.208,00 zł 
 
Wydatkowanie środków: 
Dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację zadania pn. „Prowadzenie 
Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu sępoleńskiego w 2018 roku”. 
Dotację w wysokości 60.725,88 zł. otrzymała Fundacja „CIVITAS” z Nakła nad 
Notecią. 
Wynagrodzenie radców prawnych i adwokatów: 60.725,88 zł 
Pozostałe wydatki: 3.756,24 zł (utrzymanie lokali) 

Jednostki organizacyjne po-
wiatu/komórki organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Sę-
pólnie Krajeńskim  

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania w 
2018 r.  

          Nowelizacja ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym porad-
nictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej rozwinęła dotychczasowy system 
nieodpłatnej pomocy prawnej. Dzięki zmianom wprowadzonym do ustawy 
mieszkańcy Powiatu mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieod-
płatnego poradnictwa obywatelskiego, a za rok również z nieodpłatnej mediacji. 
Z nieodpłatnej pomocy obecnie może skorzystać każdy, kto złoży oświadczenie, 
że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej. Do oświadczenia nie 
trzeba dołączać żadnych zaświadczeń urzędowych, ani innych dokumentów. 



RAPORT O STANIE POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO w 2018 r. 

 50 

Jeżeli ktoś oświadczy, że nie stać go na pokrycie kosztów pomocy prawnej lub 
poradnictwa obywatelskiego, taką pomoc otrzyma.  Zmiana ustawy spowodowa-
ła, że system pomocy prawnej i obywatelskiej działa znacznie efektywniej. 
Nieodpłatna pomoc prawna polega na: 
 poinformowaniu osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz 

przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiąz-
kach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowaw-
czym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym, lub 

 wskazaniu sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego, lub 
 sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczą-

cym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczą-
cym się postępowaniu sądowo administracyjnym - w takim przypadku 
prawnik udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej może sporządzić pro-
jekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełno-
mocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, 
radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w po-
stępowaniu sądowo administracyjnym. 

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać także wsparcie związa-
ne z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej. 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie polega na: 
 udzieleniu potrzebującemu wsparcia w zakresie przygotowania planu roz-

wiązania problemu, poinformowania go o przysługujących mu uprawnie-
niach oraz o spoczywających na nim obowiązkach. Przykładem może być 
opracowanie planu wyjścia z zadłużenia kredytowego. Zadaniem doradcy 
jest przede wszystkim udzielenie pomocy obywatelowi w samodzielnym 
rozwiązaniu problemu, w tym w realizacji przygotowanego wspólnie pla-
nu. Z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mieszkańcy powiatu 
sępoleńskiego mogą skorzystać w Punkcie w Więcborku oraz w Sośnie.  

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego porad-
nictwa obywatelskiego odbywa się w punktach wyznaczonych przez powiat, 
według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Ustawa przewiduje 
także możliwość skorzystania z pomocy poza kolejnością, jeżeli uzasadniają to 
ważne powody. Mieszkańcy mogą umówić się na wizytę korzystając ze specjalnej 
aplikacji lub telefonicznie. 

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - dane statystyczne: 

Rok 2018 
Liczba udzielonych porad 448 

 

ZBIORCZA INFORMACJA 
o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej 

za 2018 rok 
Lp. Rodzaj danych Liczba 

I. Liczba osób, którym udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej 

1.1 ogólnie 448 

1.2 w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez organizacje pozarządowe 251 

II. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci 
lub radcowie prawni 

1. Formy udokumentowania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej 

1.1 
oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie 
o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej 

5 
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1.2 Karta Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodzi-
ny 

17 

1.3 zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz 
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego 

0 

1.4 legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego, o których mowa w 
ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa 

0 

1.5 dokument stwierdzający tożsamość i nieukończenie 26 lat 62 

1.6 dokument stwierdzający tożsamość i ukończenie 65 lat 105 

1.7 pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. 
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 

0 

1.8 pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o 
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 

1 

1.9 dokument potwierdzający ciążę 7 

2. Dziedzina prawa, z której udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej 

2.1 prawo rodzinne, z wyłączeniem rozwodów, separacji i alimentów 13 

2.2 sprawa dotycząca rozwodu lub separacji 11 

2.3 sprawa dotycząca alimentów 28 

2.4 sprawa z zakresu prawa pracy 12 

2.5 sprawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej 2 

2.6 sprawa z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw z zakresu prawa rzeczowego i 
spadkowego 

28 

2.7 sprawa z zakresu prawa rzeczowego 47 

2.8 sprawa z zakresu prawa spadkowego 36 

2.9 sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej 12 

2.10 sprawa z zakresu prawa administracyjnego z wyjątkiem prawa podatkowego 12 

2.11 sprawa z zakresu prawa karnego 7 

2.12 sprawa z zakresu prawa podatkowego 1 

2.13 inne 0 

3. Forma udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej 

3.1 poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących 
jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach 

176 

3.2 wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego 172 

3.3 

udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w art. 3 
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 

prawnej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowaw-
czym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym 

1 

3.4 

sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełno-
mocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, 
doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyj-

nym 

3 

III. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone przez organizacje pozarządowe 

1. Formy udokumentowania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej 
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1.1 
oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie 
o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej 

8 

1.2 Karta Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodzi-
ny 

50 

1.3 zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz 
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego 

0 

1.4 legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego, o których mowa w 
ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa 

0 

1.5 dokument stwierdzający tożsamość i nieukończenie 26 lat 73 

1.6 dokument stwierdzający tożsamość i ukończenie 65 lat 105 

1.7 pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. 
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 

0 

1.8 pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o 
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 

1 

1.9 dokument potwierdzający ciążę 14 

2. Dziedzina prawa, z której udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej 

2.1 prawo rodzinne, z wyłączeniem rozwodów, separacji i alimentów 20 

2.2 sprawa dotycząca rozwodu lub separacji 36 

2.3 sprawa dotycząca alimentów 46 

2.4 sprawa z zakresu prawa pracy 21 

2.5 sprawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej 7 

2.6 sprawa z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw z zakresu prawa rzeczowego i 
spadkowego 

76 

2.7 sprawa z zakresu prawa rzeczowego 36 

2.8 sprawa z zakresu prawa spadkowego 39 

2.9 sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej 25 

2.10 sprawa z zakresu prawa administracyjnego z wyjątkiem prawa podatkowego 26 

2.11 sprawa z zakresu prawa karnego 19 

2.12 sprawa z zakresu prawa podatkowego 4 

2.13 inne 0 

3. Forma udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej 

3.1 poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących 
jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach 

240 

3.2 wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego 231 

3.3 

udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w art. 3 
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 

prawnej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowaw-
czym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym 

19 

3.4 

sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełno-
mocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, 
doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyj-

nym 

31 

Źródło: opracowanie własne Wydziału OS 
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Nazwa zadania 
Inwestycje w obiekty użyteczności publicznej z udziałem środków zewnętrz-
nych 

Czy dla zadania została opra-
cowana polityka/ strate-
gia/program.  
Jeżeli tak, wskazać na-
zwę/datę/tryb przyjęcia da-
nego dokumentu oraz jego 
podstawowe założenia i stan 
realizacji na koniec 2018 r. 
Jeżeli nie, wskazać czy w in-
nym dokumencie powiatu 
o takim charakterze są odnie-
sienia do realizacji zadania z 
danego obszaru i wskazać 
stan realizacji na koniec 2018 
r. 

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego 

Jednostki organizacyjne po-
wiatu/komórki organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

1. Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z sie-
dzibą w Więcborku; 

2. Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim 
3. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w 

Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku 
4. Stanowisko ds. koordynowania i opracowywania projektów unijnych 

w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim 
5. Wydział Architektury, Budownictwa i Rozwoju 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania w 
2018 r.  

Zestawienie działań poniżej 

Inwestycje realizowane 
w obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) w 
roku sprawozdawczym. 

 Inwestycje zakończone w 2018 r.  

1. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępo-
leńskiego” 

- Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku (m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, 
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana parapetów, nowa elewacja); 
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sępólnie Krajeńskim (m.in. wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana parapetów i docieplenie poddasza); 
- Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Powiatowego w Więcborku 
(m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, stropu piwnic i połaci dachu, wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji odgromowej, wymiana parape-
tów, nowe pokrycie dachowe, nowa elewacja); 
- budynek Anatomii Patologicznej Szpitala Powiatowego w Więcborku (m.in. 
docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej, wymiana parapetów, nowa elewacja). 
Całkowita wartość projektu: 663 543,98 zł, 
Dofinansowanie: 357 358,23 zł (ok. 52%) z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 
Okres realizacji: 2016-06.2018 
Zadanie zakończone. 
 

2. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępo-
leńskiego – budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej” 

- projekt obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku przy ulicy Kościuszki 
3 w Sępólnie Krajeńskim. Prace polegać będą na dociepleniu ścian zewnętrz-
nych, ścian fundamentowych z izolacją przeciwwilgociową, wykonaniu nowego 
dachu wraz z jego ociepleniem i orynnowaniem, obróbkami blacharskimi, insta-
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lacją odgromową, dociepleniu stropu piwnic i stropu nad parterem, wymianie 
stolarki okiennej i drzwiowej, montażu nowej instalacji CO oraz zamontowaniu 
energooszczędnego oświetlenia LED. 
Całkowita wartość projektu: 1 015 498,50 zł; - po przetargach: 726 238,12 zł 
Dofinansowanie: 810 342,99 zł (85 %) – po przetargach: 617 302,30 zł 
Okres realizacji: 2017- 11.2018 
Zadanie zakończone. 
 

3. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie 
Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WTZ” 

- m.in. roboty budowlane związane z dobudową szybu windowego, wymianą 
stolarki drzwiowej i okiennej, wymianą instalacji elektrycznej, roboty sanitarne 
oraz zakup niezbędnego wyposażenia 
Całkowita wartość projektu: 1 607 146,91 zł – po przetargach: 1 045 344,80 zł 
Dofinansowanie: 1 366 074,87 zł (85 %) – po przetargach: 888 543,08 zł 
Okres realizacji: 2017-10.2018 
Zadanie zakończone. 
 

4. „Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na 
działce 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński” 
- część kosztów związanych z budową windy oraz kompleksowa adapta-
cja piętra na potrzeby 2 mieszkań chronionych dla 9 osób po 65. roku 
życia. 

Całkowita wartość projektu: 328 980,00 zł  
Dofinansowanie: 278 633,36 zł (85 %). 
+ budowa windy: 700 000,00 zł z PFRON. 
Okres realizacji: 2018 
Zadanie zakończone. 
 
Projekt powiązany: „RAZEM SAMODZIELNI” 
- wyposażenie i utrzymanie mieszkań chronionych w DPS w Kamieniu Krajeńskim 
(bezpłatny kilkumiesięczny pobyt w mieszkaniach chronionych dla osób po 65. 
roku życia, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i zdrowotnej;  
- w skład każdego mieszkania wchodzi: pokój, aneks kuchenny i łazienka, do 
dyspozycji mieszkańców jest tez jadalnia z wyposażoną kuchnią;  
- pobyt obejmuje program wsparcia i usamodzielnienia się przez uczestników, 
pomoc w codziennych obowiązkach, trening osobisty i społeczny z pomocą asy-
stentów osób starszych, rehabilitantów, psychologów, terapeutów zajęciowych; 
- rekrutacja bezpośrednio w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim 
lub w ośrodkach pomocy społecznej w 4 gminach. 
Całkowita wartość projektu: 756 554,28 
Dofinansowanie: 696 029,92 
Zadanie rozpoczęte w 2018 r. i realizowane do 08.2020 r.  

5.    „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14 – osobo-
wych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną w Więcborku” 
- projekt dotyczy budowy infrastruktury społecznej w celu realizacji pieczy za-
stępczej na obszarze powiatu sępoleńskiego, tj. dwóch placówek opiekuńczo-
wychowawczych. Każda z projektowanych placówek docelowo będzie mogła 
przyjąć 14 dzieci, w tym jedno niepełnosprawne. Potrzeba realizacji projektu 
wynika z konieczności dostosowania instytucjonalnych form sprawowania pieczy 
zastępczej do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie 
standardu opieki w placówkach poprzez zmniejszenie ilości miejsc do 14 wy-
chowanków. Domy te są zlokalizowane w okolicy Oddziału Dziecięcego Szpitala 
Powiatowego w Więcborku 
Całkowita wartość projektu: 2 033 962,64 zł 
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Dofinansowanie: 1 380 120,00 zł (68 %) 
Wkład rzeczowy: grunt powiatu 
Okres realizacji: 2016-12.2018 
Zadanie zakończone. 

 

Nazwa zadania Obronność. 
Czy dla zadania została opracowana polityka/ strategia/program. Jeżeli tak, wskazać nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz jego podstawowe założenia i stan realizacji na koniec 2018 r. Jeżeli nie, wskazać czy w 
innym dokumencie powiatu o takim charakterze są odniesienia do realizacji zadania z danego obszaru i wskazać 
stan realizacji na koniec 2018 r. 

Nie dotyczy 

Jednostki organizacyjne po-
wiatu/komórki organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obywatel-
skich w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania w 
2018 r.  

Od 11 do 25 marca 2018 r. odbywała się kwalifikacja wojskowa. W 2018 r. obo-
wiązek stawienia się przed komisją wojskową mieli: 
- mężczyźni urodzeni w 1999 r.; - mężczyźni urodzeni w latach 1994 – 1998, 
jeżeli nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; 
- osoby urodzone w latach 1997 – 1998, które: 
Zostały uznane przez komisję lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby 
wojskowej (otrzymały kategorie B), jeżeli okres tej niezdolności upływa przed 
końcem kwalifikacji wojskowej (a więc przed dniem 27 kwietnia 2018 r.) 
zostały uznane przez komisję lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby 
wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji woj-
skowej, i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby woj-
skowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej (a więc złożyły wniosek przed 
dniem 27 kwietnia 2018 r.) 
- kobiety urodzone w latach 1994 – 1999, posiadające kwalifikacje przydatne do 
czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych 
kwalifikacji, które w roku akademickim lub szkolnym 2017/2018 kończą naukę w 
szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psy-
chologicznych albo są absolwentkami lub studentami szkół lub konkretnych 
kierunków,  
- osoby, które zgłosiły się na ochotnika i nie mają jeszcze określonej kategorii 
zdolności do czynnej służby wojskowej. 
Na kwalifikację wojskową w 2018 r. stawiły się 273 osoby (w tym 10 kobiet). 
Stawiającym się na badania osobom Powiatowa Komisja Lekarska wydała w 
większości orzeczenie z kategorią A – zdolny do służby wojskowej. 

Inwestycje realizowane 
w obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) w roku 
sprawozdawczym 

Nie dotyczy 

 

Nazwa zadania Promocja powiatu. 
Czy dla zadania została opracowana polityka/ strategia/program. Jeżeli tak, wskazać nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz jego podstawowe założenia i stan realizacji na koniec 2018 r. Jeżeli nie, wskazać czy w 
innym dokumencie powiatu o takim charakterze są odniesienia do realizacji zadania z danego obszaru i wskazać 
stan realizacji na koniec 2018 r. 

Nie dotyczy 



RAPORT O STANIE POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO w 2018 r. 

 56 

Jednostki organizacyjne po-
wiatu/komórki organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowe-
go w Sępólnie Krajeńskim 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania w 
2018 r.  

Powiat Sępoleński zadania promocyjne realizuje poprzez organizowanie i współ-
organizowanie różnych imprez o charakterze sportowym, turystycznym, rekre-
acyjnym, kulturalnym i edukacyjnym. W roku 2018 były to następujące wydarze-
nia: 

- Targi Pracy i Edukacji w Powiecie Sępoleńskim; ·- Powiatowe Targi Promocyjno-
Ogrodnicze; ·- VIII Krajeński Rajd Rowerowy; ·- Regaty „ Biały Żagiel Starosty 
Sępoleńskiego”; ·- Zawody sportowo-pożarnicze; ·- Zawody jeździeckie przez 
przeszkody; ·- Dożynki powiatowo-gminne; ·- Nagroda – „Złoty Klucz Przedsię-
biorczości”; ·- uroczyste sesje Rady Powiatu oraz sesja historyczna; - podsumo-
wanie V kadencji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim; ·- współpraca z organiza-
cjami pozarządowymi. 

Wiele z tych imprez połączonych było z uczczeniem obchodów jubileuszu 100-
lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

Na wszystkie zadania z zakresu PROMOCJI w roku 2018 wydatkowano kwotę 
26.894,72 zł. 

Inwestycje realizowane 
w obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) w 
roku sprawozdawczym. 

Nie dotyczy 

 

 

Nazwa zadania 
Współpraca i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Czy dla zadania została opra-
cowana polityka/ strate-
gia/program.  
Jeżeli tak, wskazać na-
zwę/datę/tryb przyjęcia da-
nego dokumentu oraz jego 
podstawowe założenia i stan 
realizacji na koniec 2018 r. 
Jeżeli nie, wskazać czy w in-
nym dokumencie powiatu 
o takim charakterze są odnie-
sienia do realizacji zadania z 
danego obszaru i wskazać 
stan realizacji na koniec 2018 
r. 

          Rada Powiatu w Sępólnie Krajeńskim podjęła uchwałę Nr XXXVII/189/2017 
dnia 27 października 2017 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Sępoleń-
skiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2018. 
         Głównym celem programu Współpracy Powiatu Sępoleńskiego z organiza-
cjami Pozarządowymi na rok 2018 było kształtowanie demokratycznego ładu 
społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między 
powiatową administracją samorządową i organizacjami pozarządowymi. Pro-
gram ma również na celu określenie czytelnych zasad w zakresie wspierania 
przez powiat organizacji pozarządowych. Program ma stworzyć optymalne wa-
runki wspierania aktywności obywatelskiej oraz organizacji pozarządowych w 
realizacji ważnych celów społecznych. Na 2018 rok Powiat Sępoleński jako szcze-
gółowe cele programu wskazał:  
 podniesienie jakości życia i zaspokojenie potrzeb mieszkańców Powiatu 

poprzez wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych, 
 stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na 

rzecz społeczności lokalnej, 
 stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców 

Powiatu i integracji międzypokoleniowej seniorów, dzieci, młodzieży i całych 
rodzin; 

 umacnianie w świadomości lokalnej poczucia odpowiedzialności za otocze-
nie, wspólnotę lokalną oraz tradycję, 

 otwarcie na konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych, 
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 racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych, 
 udział podmiotów zainteresowanych przy tworzeniu i realizacji Programu. 

          Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi w roku 2018 miała 
charakter finansowy i pozafinansowy. Organizacjom pozarządowym przekazano 
w 2018 roku dotacje w wysokości 21.770,00 zł 

Jednostki organizacyjne po-
wiatu/komórki organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Sę-
pólnie Krajeńskim  

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania w 
2018 r.  

Tabele poniżej 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2018 r.  

DOTACJE DLA STOWARZSZEŃ 2018 ROK 

Wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa  

Nazwa Stowarzyszenia Nazwa zadania kwota dofinansowania 

Stowarzyszenie Klub Absty-
nenta 

„Razem od nowa” Więcbork 
„Odkrywamy ciekawe miejsca na Krajnie” 

 
1.500,00 

Stowarzyszenie „Duże Różowe 
Słońce” Sępólno Kraj. 

„Śladami bohaterów walki o polskość i niepodle-
głość” 

 
1.210,00 

Stowarzyszenie Koło Gospo-
dyń Wiejskich Wielowicz 

„Rajd Rowerowy – turystyka integruje” 

 
1.160,00 

Stowarzyszenie „Rodzina 
 na 5+” Sępólno Kraj. 

„Krajoznawcze podchody – czyli ciekawy nasz Po-
wiat Sępoleński” 

 
1.000,00 

Źródło: opracowanie własne Wydziału OS 

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
Nazwa Stowarzyszenia Nazwa zadania kwota dofinansowania 

Stowarzyszenie „Jesteśmy 
tacy sami” Sępólno Krajeńskie „Spartakiada IV” 800,00 

Miejski Ludowy Klub Sporto-
wy „Krajna” Sępólno Krajeń-

skie 
III regaty „Biały Żagiel Starosty Sępoleńskiego” 2.100,00 

Stowarzyszenie Klub Morsa 
„Kormorany” Kamień Krajeń-

ski 
„Wszystko co dobre kiedyś się kończy” 500,00 

Gminny Klub Sportowy „Fuks 
Wielowicz” 

„Wsparcie rozgrywek jedynej w Powiecie Sępoleń-
skim drużyny Trzeciej Ligii kobiet 

w 2018 roku” 
700,00 

Stowarzyszenie Inicjatyw 
Lokalnych przy ZSCKR w Syp-

niewie 
„IV Ogólnopolski Bieg dookoła Wilczych Jarów” 700,00 

Polski Związek Wędkarski; 
Koło terenowe nr 121 w Sę-

pólnie Krajeńskim 
„XVII Powiatowe Zawody Karpiowe” 700,00 

Klub Sportowy „Boxing Team” 
Sępólno Krajeńskie 

„Turniej Bokserski o Puchar 
Starosty Sępoleńskiego” 

700,00 
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Stowarzyszenie Miłośników 
Psów – Dog Zone Więcbork 

„II Krajeński Bieg Miłośników Psów” 300,00 

Stowarzyszenie Liga Powiato-
wa – Amatorska Liga Piłki 

Nożnej Powiatu Sępoleńskie-
go 

„Funkcjonowanie powiatowej ligi piłki nożnej po-
wiatu sępoleńskiego w 2018 roku” 

2.000,00 

Źródło: opracowanie własne Wydziału OS 

 

 Wspieranie i upowszechnianie kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

Nazwa Stowarzyszenia Nazwa zadania kwota dofinansowania 
Stowarzyszenie „Pomóż sobie 

pomagając innym” Kamień 
Krajeński 

„Nasz Powiat w Grafice Zenona Kubiaka” 500,00 

Stowarzyszenie „Pomóż sobie 
pomagając innym” Kamień 

Krajeński 
„Muzyczna droga do niepodległości” 500,00 

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Wspierania Osób Niepełno-

sprawnych 
Gm. Więcbork 

„Dzień spotkań z historią – Droga do Niepodległo-
ści” 

500,00 

Szkolny Klub Sportowy 
„Uczniak” Więcbork 

„100 rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległo-
ści” 

1.500,00 

Stowarzyszenie Koło Gospo-
dyń Wiejskich „Wielowicz” „Spotkania rękodzieło „Odważ się żyć kreatywnie” 400,00 

Źródło: opracowanie własne Wydziału OS 

 

TRYB POZAKONKURSOWY 

Nazwa oferenta Nazwa zadania Przyznana 
kwota dofinansowania 

Stowarzyszenie 
„Ze Zbożem Za Pan Brat” 

„III Integracyjna rowerowa gra terenowa”. 750,00 

Stowarzyszenie 
„Ze Zbożem Za Pan Brat” 

„Potyczki sąsiedzkie na sportowo i wesoło” 750,00 

Miejsko – Gminny Ludowy 
Klub Sportowy „Grom” 

Więcbork 

„Organizacja imprez towarzyszących w ramach 
obchodów 35-lecia sekcji podnoszenia ciężarów 

MGLKS GROM Więcbork 
1.000,00 

Miejski Ludowy Klub Spor-
towy „Krajna” 

„Organizacja jubileuszu obchodów 
80-lecia Klubu” 

2.500,00 

Źródło: opracowanie własne Wydziału OS 

 

Nazwa zadania Członkostwo w związkach i stowarzyszeniach 
Nadzór nad stowarzyszeniami 

Powiat sępoleński jest członkiem następujących organizacji: 

 Stowarzyszenia „Salutaris”  
Powiat przystąpił do Stowarzyszenia uchwałą Rady Powiatu nr XLII/215/2018 z dnia 23.02.2018 r. „Salutaris” to 
zrzeszenie kujawsko-pomorskich samorządów, które dysponuje Funduszem Solidarnościowym, czyli instrumen-
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tem doraźnej,  szybkiej pomocy finansowej dla gmin i powiatów dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych lub 
katastrofami. Cel działalności organizacji, to wzajemna pomoc w likwidowaniu skutków zdarzeń kryzysowych, 
które zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi albo znacząco wpływają na pogorszenie warunków byto-
wych mieszkańców.  

Wysokość składki w 2018 r. = 2 068,65 

 Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA 
Powiat przystąpił do Stowarzyszenia uchwałą Rady Powiatu nr XX/112/08 z dnia 25.06.2008 r. Zadaniem stowa-
rzyszenia „Nasza Krajna"  jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także tworzenie 
możliwości do aktywizowania działań społeczności lokalnej w dążeniu do poprawy jakości życia.  

Wysokość składki w 2018 r. = 8 327,20 

 Stowarzyszenia ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH 
Powiat przystąpił do Stowarzyszenia uchwałą Rady Powiatu nr IV/19/99 z 20.01.1999 r. Związek Powiatów Pol-
skich zrzesza obecnie 315 powiatów. Celem stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, dąże-
nie do społeczno - gospodarczego rozwoju, a przede wszystkim chroni wspólne interesy powiatów.  

Wysokość składki w 2018 r. = 6 617,60 

 Stowarzyszenia BANK ŻYWNOŚCI W CHOJNICACH 
Powiat przystąpił do Stowarzyszenia uchwałą Rady Powiatu nr XV/102/2000 z 17.04.2000r. Zadaniem Banku Żyw-
ności jest łagodzenie skutków ubóstwa, poprzez realizację działań mających na celu przeciwdziałanie niedożywie-
niu, a w szczególności zwiększenie dostępu do żywności poprzez organizowanie zbiórek żywności dla osób, które 
znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Wysokość składki w 2018 r. = 9 864,00 

 Stowarzyszenia ZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO 
Celem Związku jest: 
- tworzenie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków oraz pozyskiwanie danych ewidencji budynków i 
lokali, 
- przekształcenie analogowej mapy zasadniczej do numerycznej obiektowej mapy zasadniczej, 
- założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), 
- informatyzacja zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępnienie ich poprzez 
portal internetowy uprawnionym podmiotom. 

Wysokość składki w 2018 r. = 8 275,00 

Jednostki organizacyjne po-
wiatu/komórki organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

1. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich  
2. Wydział Geodezji Kartografii i Nieruchomości 
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Informacje dotyczące organi-
zacji pozarządowych funkcjo-
nujących na terenie powiatu 
sępoleńskiego w 2018 roku  

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego współ-
pracuje z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzi nadzór stowarzyszeniami. 
Na terenie powiatu w 2018 roku funkcjonowało: 
68 Stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym; 
16 Stowarzyszeń zwykłych zarejestrowanych w rejestrze Starosty; 
31 Klubów Sportowych zarejestrowanych w rejestrze Klubów Sportowych, który 
prowadzi Starosta Sępoleński; 
37 Ochotniczych Straży Pożarnych; 
6 fundacji,  
oraz Uczniowskie Kluby Sportowe, których działalność nadzoruje Wydział Eduka-
cji (…) 

 


